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!1ро утворення ' робочо| групи з

розгляду та погод)кення м!стобул1вно1
документац|! <<€хема планування
територ!! 9уц!вського райопу>>

8|дпов!дно до статей 6' 39 3акону !кра!ни <|{ро м!сцев1 державн1
адм|н|сщац||>, статей 6, 14, 15 3акону !кра!ни <|[ро регул}овання м|стобул!вно|
д|яльност|>, врахову}очи завер1]]ення проектних роб|т м1стобуд|вно!

докуиентац1| <<€хема плануваттня територ!| 9уц!вського району) та подання на

розп]яд вищевказано] м1стобуд1вно| доктментац[] на обласну
арх1текцрно-м|стобуд!вну раду при,{епартамент| м|стобудувантля та
арх1текцри {арк|всько| обласно| державно| адм!н!сщац1!, з мето}о розгляду та
поп)джен}'{ м1стобул1вно| документац|| <€хема планування територ||
9уц!вського району>:

1. !творити робону щупу з розг]ш1ду та пог0д)1€ння м|стобул|вно!
докуиентац!] <<€хема планувант:я територ!| 9угу!вського району) та затвердити
1! персональний склад (додасться).

2. Робоч[й щуп| заверш:ити розгляд та пог0дження м1стобуд|вно!

докушентац!| <<€хема планування територ|! 9уц!вського району> у терм|н
до 20 серпт:я 2015 роч.

3. 1{онщоль за викон!}нн'1м розпоряд)кення покласти на пер1]]ого

засч/пника голови районно! дерхсавно! адм|н!отрац|? Барх<е!нова 10.1(.

голова районпо! деря(авно!
адм!н!страц!!



3АтввРдк-вно
Розпорядження голови
районнот дер)!{авно! алм! н!сщаш|!
,// 2*|,/// 2у42/4'|р' 24
-_-

пвРсонАльнии склАд
робоно1 групи з ро3гляду та погод:кенця м!стобуд!впо! документац!|

<<€хема плануванпя територ!!9уц!вського району>>

коРолюк голова районно| дер)кавно1 адм1н1стац!1,
€вген 0лександровин голова робото| щупи

вАРжвтнов перший заоцпник голови районно! державно|
адм[н1страц||, засцпник голови робоно! щупи

зав!луван сектору м!сгобудування ! арх!':ектури

районно! Аержавно| адм|н[сщац1!, головний
арх|тектор райоц. секретар робоно| рупи

зас'|упник голови 9уц|всько| районно| раАиБАБ1сць
Антон Анатол|йовттч (за згодото)

м1нАсвА
[алина йикола|вна

Рв3!шнко
€вген Флександровин

Ртоттн

чуцтвський м|ський голова (за згодото)

секретар 9угу|всько! м|сько! ради (за згодото)

нач!ш1ьник !правл!ння ,{ерхземагентства у
йихайло 8ячеславович 9угу!вському район| )(арк!всько| област1

(за згодото)

засц/пник нач€шьника управл|ння, начальник
в1дд!лу м1стобудування та арх1текгри, головний
арх|тектор управл[ння м1стобудування,
арх1текцри' коп[унально1 власност1 та земельних
питань 1{угу!воько! м|сько} ради (за згодото)

1Фр|й 1{остянтиновин

стАРусьов
|!етро )1еон1довии

сАв1нА
,т11д!я 8асил[вна



стоРожвв
1гор Анатол|йовия

чоломБитько
8[тал!й Флександровии

(ер!впик ашарату районно!
дерясавно1 адм!н!страц!!

старусьов 2 з5 з8

нача'1ьник
комунапьно|
управл|ння

2.

голова 9уц!вськот районно| ради (за згодото)

управл1ння_начальник в1дд1лу
власност1 та земельних в1дносин

м!стобудування' арх1текцри'
комуна.]]ьно| власност1 та земельних питань
9уц|всько! м1сько| ради (за зголого)

|.[о. ковтун


