
 

 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

П’ятдесятої  сесії сільської ради сьомого скликання 

 
від 24 вересня 2020 року        № 1000 

 
Про надання дозволу на розробку детального плану 

території (Гуцол Л.М.) 
 

Розглянувши  заяву  Гуцол Людмили Миколаївни щодо узаконення проїзду до її 
земельної ділянки за адресою: с. Музиківка вул. 1Львівська, 15 між земельними ділянками 
вул. 1Львівська, 13 і вул.1 Львівська 17 відповідно до ст.17 Закону України  “Про основи 
містобудування» ст.. 10,19,29 Закону України  “Про регулювання містобудівної діяльності», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Порядок проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні «ДБН Б.1.1-4:2012 «Склад та зміст 
детального плану території», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 враховуючи  рішення 
постійної комісії з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища керуючись  п.42 статті 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”,  сесія сільської ради    

 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Надати дозвіл на розроблення детального плану території проїзду до земельної 

ділянки за адресою: с. Музиківка вул. 1Львівська, 15 між земельними ділянками 
вул. Львівська, 13 і вул.1 Львівська, 17  

2.Замовником виконання детального плану територій визнати Музиківську сільську 
раду. 

3.Інвестором з фінансування робіт з розробки детального плану територій визнати: - 
Гуцол Людмилу Миколаївну. Землекористувачу забезпечити фінансування проведення робіт 
з розробки детального плану та оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової 
інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту 
детального плану території. 

4.Замовити детальний план території земельної ділянки в організації, яка отримала 
ліцензію на проведення відповідних робіт, згідно з чинним законодавством.  

5.Укласти тристоронній договір на розробку детального плану території, вказаного в 
пункті 1 цього рішення, між в Музиківською сільською радою, громадянином та 
розробником детального плану територій. 

6. Загальному відділу забезпечити оприлюднення цього рішення, розмістивши 
повідомлення про початок розроблення детального плану території в місцевих засобах 
масової інформації та на офіційному веб-сайті сільської ради 

7. Виготовлений детальний план території надати на громадські слухання, з метою 
врахування зауважень на внесення пропозиції громадськості. 



8. Відділу землекористування та розвитку інфраструктури  забезпечити реєстрацію, 
розгляд і врахування пропозицій громадськості та оприлюднення результатів розгляду 
пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації. 

9.Після проведення процедури громадських слухань детальний план території 
подати на затвердження сільською радою. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (голова – Колісніченко В.І.) 
 

 
Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 

  


