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УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

(двадцять четверта (42) сесія сьомого скликання) 

 

від 06 серпня  2020 року 

м. Городня 

 

Про надання дозволу на розробку  

детального плану території на землях 

Городнянської міської ради  

 

         Розглянувши звернення голови парафіяльної ради релігійної організації 

«Релігійна громада Свято-Троїцька парафія Чернігівської єпархії Української 

православної церкви (Православної церкви України) села Смичин 

Городнянського району Чернігівської області» Борсука Миколи Васильовича 

від 15 липня 2020 року про надання дозволу на розробку детального плану 

території земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій та звернення Богдана Ігоря 

Вікторовича від 16 червня 2020 року про надання дозволу на розробку 

детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про основи містобудування», ст. 19 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства 

України від 16.11.2011 року №290 «Про затвердження Порядку розроблення 

містобудівної документації», Городнянська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Надати дозвіл на розробку детального плану території земельної 

ділянки орієнтовною площею – 0,10 га для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій, яка розташована в с. Смичин 

Городнянського району Чернігівської області поблизу перехрестя вулиць 

Заводська та Чернігівська.  

     2. Надати дозвіл на розробку детального плану території земельної 

ділянки орієнтовною площею – 0,25 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована в с. 

Конотоп Городнянського району по вул. Колгоспна, 16а. 

      3. Замовником детального плану території визначити Відділ ЖКГ, 

благоустрою, архітектури та будівництва Городнянської міської ради.  

 

 



      4. Відділу ЖКГ, благоустрою, архітектури та будівництва Городнянської 

міської ради забезпечити:  

- оприлюднення прийнятого рішення щодо розроблення детального плану 

території;  

- проведення громадських слухань для розгляду та узагальнення пропозицій 

громадськості до вищезазначеного проекту;  

- подання завершеного проекту детального плану території на чергове 

засідання сесії Городнянської міської ради на затвердження.  

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи.  

  

 

  Міський голова       А.І. Богдан 


