
 

 

 
 
 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 127 
від 15 серпня 2019 року 

 

Про організацію громадських слухань 

 

Відповідно до статті 13,  пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постанови КМУ від 25 травня 2011 року №555 «Про 

затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»: 

1. Провести громадські слухання 16 вересня 2019 року о 14.00 в с. Музиківка по 

вул. 40 років Перемоги, 12 в актовій залі КЗ «Музиківський ліцей» 

2. На обговорення громадських слухань винести питання «Про врахування 

громадських інтересів під час розроблення детального плану зміни цільового 

призначення частини земельної ділянки Музиківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під 

реконструкцію Музиківського спортивного залу з благоустроєм прилеглої території, 

за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с.Музиківка, вул. 40 років 

Перемоги, 14-в» 

3. Визначити ініціатором громадських слухань Музиківську сільську раду. 

4. Створити організаційний комітет у складі: 

 Гордовенко В.П. – спеціаліст з землекористування та екології, голова комітету; 

 Колісніченко Л.Л. – інспектор з розвитку інфраструктури, ЖКГ та 

енергоефективності; 

 Славич В.В. – директор КЗ «Музиківський ліцей»; 

 Семенюк В.І. – начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку; 

 Сахно І.Б. – спеціаліст з діловодства та звернень громадян. 

5. Організаційному комітету: 

 Організувати реєстрацію учасників слухань; 

 Забезпечити доступ громадськості до розробленого детального плану. 

 Підготувати матеріали для розгляду громадськими слуханнями; 

 Розмістити інформацію щодо громадських слухань на дошках оголошень; 

 Приймати та реєструвати пропозиції громадськості щодо розробленого 

детального плану до 16.09.2019 року до 12.00 години; 

 Готувати відповіді щодо результатів розгляду пропозицій громадськості; 

 Опублікувати інформацію щодо розробленого детального плану та громадських 

слухань на офіційному сайті громади. 

6. Гордовенку В.П. особисто запросити членів виконавчого комытету та  депутатів 

Музиківської сільської ради до участі в громадських слуханнях. 

7. Контроль залишаю за собою. 

 

 

 

Секретар сільської ради, в.о. сільського голови     Л.С. Погрібна 



Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 0,05 га  (фактична площа 

0,0536 га) розроблений  з метою зміни цільового призначення частини земельної ділянки 

Музиківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під реконструкцію Музиківського спортивного залу з 

благоустроєм прилеглої території, за адресою: Херсонська область, Білозерський район, 

с.Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 14-в» 

 

Земельна ділянка на яку розробляється детальний план, відносться до земель комунальної 

власності Музиківської сільської ради, для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти (кадастровий номер 6520383500:01:001:0436) площею – 2,7867 га за адресою: 

Херсонська область, Білозерський район, с.Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 12.  

Проектом планується вилучення частини земельної ділянки у школи під зміну цільового 

призначення на тадання її для розширення (будівництва прибудови) існуючого спортивного 

залу. 

 

Ділянка зміни цільового призначення з «земель для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти» на «землі для будівництва та обслуговування будівель  закладів культурно-

просвітницького обслуговування» площею – 0,0536 га. Земельна ділянка вільна від забудови 

та немає сервітутів. 

 

Наявний детальний план території  розроблений відповідно до чинних норм та правил, що 

забезпечує  нормативне обґрунтування розміщення об’єктів забудови на земельних ділянках  

та елементів інженерно –транспортної інфраструктури. Технічні рішення, що прийняті в 

документації  ДПТ, відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних  

та інших діючих норм і правил, згідно діючого законодавства.  

 

Пропозиції до детального плану   направляються до Виконавчого комітету Музиківської 

сільської ради за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Музиківка,  вул. 40 років 

Перемоги, 35, кабінет землевпорядника до 12.00 години 16.09.2019 року  

 

Дата проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення детального плану зміни цільового призначення частини земельної ділянки 

Музиківської ЗОШ 16 вересня 2019 року  о 14:00 годині у в с. Музиківка по вул. 40 років 

Перемоги, 12 в актовій залі КЗ «Музиківський ліцей» 

 

 


