
  

 

УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 ____09.04.2020______                     Ужгород                     №___146__________ 

 

Про внесення змін до розпорядження голови  

райдержадміністрації 18.03.2020 № 113  
 

    Відповідно до статті 6, пункту 5 статті 13, пункту 1 статті 20, статей 39, 

41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, пункту 4 статті 10, 

статей 16, 19, 21 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”,   

статей 2 і 4 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінкуˮ, постанов 

Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 „Про затвердження Порядку 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівніˮ, наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 16.11.2011 № 290 „Про затвердження Порядку 

розроблення містобудівної документації”, наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Закарпатській області від 01.11.2019 № 2823-сг „Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування зі зміною цільового призначення”, 

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального розвитку України від 07.07.2011 № 108 положення „Про 

архітектурно-містобудівну раду”: 

    

            1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації 

18.03.2020 № 113 „Про надання  дозволу  на    розроблення  детального   плану 

територіїˮ, доповнивши його пунктами такого змісту: 

1.1. Надати дозвіл комунальному підприємству Закарпатської обласної 

ради „Будкомплекторгˮ на розроблення  детального плану території для 

розміщення об’єкту з переробки твердих побутових відходів, за межами 

населеного пункту, на території Ірлявської сільської ради.  

1.2. Визначити Ужгородську райдержадміністрацію замовником 

детального плану території. 

2. Фінансування розроблення детального плану території здійснити за 

рахунок комунального підприємства Закарпатської обласної ради 

„Будкомплекторгˮ. 

3. Визначити за погодженням із платником ліцензійну організацію - 

розробника детального плану території. 

4. Укласти трьохсторонній договір на розроблення детального плану 

території вказаного в п.1.1. 
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5. Забезпечити розроблення стратегічної екологічної оцінки проекту 

державного планування детального плану території. 

6. Відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації 

забезпечити організацію розроблення детального плану території, проведення 

громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів та подання на 

розгляд архітектурно-містобудівної ради при Управлінні архітектури та 

містобудування Закарпатської облдержадміністрації. 

7. Оприлюднити дане розпорядження з визначенням правових, 

економічних та екологічних наслідків шляхом його опублікування в засобах 

масової інформації або розміщення на офіційному веб-сайті 

райдержадміністрації  у дводенний строк. 

8.  Пункти 2 і 3 розпорядження голови райдержадміністрації 18.03.2020 

№ 113, відповідно, вважати пунктами 8 і 9. 

             9.  Контроль за  виконанням  цього розпорядження покласти на  першого 

заступника голови райдержадміністрації Мацко Х.К. 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                   Вячеслав ДВОРСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


