
 

УКРАЇНА 

ОДЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
пр-т Шевченко, буд. 4, м. Одеса, Одеська обл., Україна 

Код ЄДРПОУ 44010662 ______________________________________________________________ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
«   15   » квітня 2021 року №24/од-2021 
 

 

Про розроблення детального плану території 

Красносільської територіальної громади Одеського  

     району Одеської області (за межами населених пунктів) 

 

 

Відповідно до ст.ст. 6, 20, 28 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», ст.ст. 8, 10, 16, 19, 20, 21 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 13 Закону України «Про основи містобудування»,  

Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 16 листопада 2011 року №290, вимог ДБН Б.1.1-

14:2012 «Склад та зміст детального плану території», розглянувши звернення 

Служби автомобільних доріг в Одеській області від 29 березня 2021 року №03-

1219/10, керуючись постановою КМУ від 17.02.2021 №122 та наданими 

матеріалами: 

 

1. Виступити замовником розроблення детального плану території, яка 

розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, Красносільська 

територіальна громада (за межами населених пунктів) для розміщення об’єкту: 

«Будівництво автомобільної дороги загального користування державного 

значення М-28 Одеса – Южний – /М-14/ з під’їздами (Обхід м. Одеси), км 0+000 

– км 8+300». 

2. Заступнику голови Одеської районної державної адміністрації, 

відповідальному за питання містобудування, відповідно до вимог чинного 

законодавства визначити джерело фінансування розроблення вказаного 

детального плану території за рахунок  інших джерел, не заборонених законом. 

3. Укласти договір про розроблення детального плану території, 



зазначеного у  пункті 1 даного розпорядження.  

4. Розробнику надати до Одеської районної державної адміністрації 

Одеської області проект детального плану території для розгляду та погодження 

у встановленому законом порядку. 

5. Відділу містобудування, архітектури та захисту довкілля Одеської 

районної державної адміністрації Одеської області забезпечити: 

 - складання разом із розробником та погодження проекту завдання на 

розроблення детального плану території; 

 - у встановленому Законом порядку отримання державних вимог для їх 

врахування під час розроблення містобудівної документації; 

 - контроль за розробником у частині додержання державних вимог та 

строків при виконанні проекту містобудівної документації;  

 - подання проекту детального плану території на розгляд архітектурно-

містобудівної ради для розгляду відповідно до ст. 20 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності»; 

 - проведення громадського обговорення щодо врахування громадських 

інтересів у проекті детального плану території відповідно до вимог ст. 21 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та в порядку, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 

«Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 

на місцевому рівні»; 

 - загальну доступність та оприлюднення матеріалів детального плану 

території відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 

№ 555 та інших діючих нормативно-правових актів з цих питань.  

6. Керівнику апарату Одеської районної державної адміністрації Одеської 

області забезпечити реєстрацію та оприлюднення даного розпорядження 

відповідно до вимог ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

та Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови Одеської районної державної адміністрації Ілька О.В.  

 

  

Голова  

Одеської районної державної  

адміністрації Одеської області                                                                       Ю. Крук 
 

 

 

 



 

ПОГОДЖЕНО: 
 

 

Перший заступник голови  

районної державної адміністрації          Євгенія АБРАМОВА 

 

 

Заступник голови  

районної державної адміністрації          Олександр ІЛЬКО 
 

 

 

Заступник голови  

районної державної адміністрації          Ярослав ЗАВОРОТНИЙ 

 

 

 


