
в
УКРАЇНА 

ГІЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Восьме демократичне скликання 

Двадцять шоста (позачергова) сесія

РІШЕННЯ

від 11.07.2022. №468-26 /2022
смт. Перегінське

Про внесення змін до рішення 
сесії Перегінської селищної ради 
«Про розроблення детального плану 
території» в с. Ясень, вул. Вагилевича 426А

Розглянувши клопотання релігійної громади про внесення змін до рішення сесії 
Перегінської селищної ради від 14.06.2021 №223-9/2021 в частині п.1 відповідно до ст. 26, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8, 10, 19, 21, 24 Закону України 
"Про регулювання містобудівної діяльності", Постанови Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021року №926 «Про 
затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної 
документації, враховуючи пропозиції комісії містобудування, будівництва, земельних 
відносин, екології та охорони навколишнього середовища, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення сесії Перегінської селищної ради від 14.06.2021 №223-9/2021 «Про 
розроблення детального плану території земельної ділянки» і викласти в такій редакції: «Дати 
дозвіл на внесення змін до генерального плану суміщеного з детальним планом території для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в с. Ясень по 
вул. Вагилевича, 426 А».
2. Інвестором з фінансування розробки містобудівної документації, зазначеної в п. 1 цього 
рішення визнати заявника - релігійну громаду (парафія) «Святих Первоверховних Апостолів 
Петра і Павла» УГКЦ с. Ясень.
3. Визначити замовником розроблення детального плану території , зазначеного в п. 1 цього 
рішення Перегінську селищну раду.
4. Для виконання робіт з розроблення детального плану визначити ліцензовану проектну 
організацію згідно чинного законодавства .
5. Після виготовлення детального плану території подати на громадські слухання, з метою 
врахування зауважень на внесення пропозиції громадськості, та на затвердження сесією 
селищної ради.
6. Контроль за виконанням д< 
земельних відносин, екр 
ради. (І. Пайш)

ішення покласти на комісію містобудування, будівництва, 
навколишнього середовища Перегінської селищної

СелищнийфолоЬа І Ірина ЛЮКЛЯН


