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КАМ'ЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА БЕРЕПВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЗАКАРПАТСЬКОI ОБЛАСТI 

90125, с. Кам'и11сысе, вуJ1. Укроi11ська,I тел.,-- e-mail: kamradol@ukr.net 

Накаэ 12 
ВIД O 1.1 1.2022 року 

Про проведс1111я мiстобудiвного мо11iторн11rу 

Вiдповiдно до ст.23 Закону Укра'iни «Про реrулювання мiстобудiвноi 

дiяльностi» пункту 4 та 6 роздiлу 1, пункту 6 роздiлу IП порядку проведения 

мiстобудiвноrо монiторинrу, затверджено Наказ Мiнiстерства реriональноrо 

розвитку, будiвництва та житлово-комунальноrо господарства Украiни 

О 1.09.201 1 № 1 70 ( у редакцi'i наказу Мiнiстерства розвитку rромад та 

територiй Укра~!°ни вiд 14 rрудня 2021 року №333) пункту3.1 абзацу 19 пункту 

3.2, пункту 5.2 Положения про вiддiл з питань архiтектури та державного 

архiтектурноrо-будiвельноrо контролю Кам'янсько'i сiльсько'i ради: 

НАКАЗУЮ: 

! .Провести щорiчний мiстобудiвний монiторинr щодо територ11 на яку 

розроблена мiстобудiвна документацiя Кам'янськоi· ТГ а також частин 

територii у межах вiдповiдних пунктiв якi не вiдображаються у 

мiстобудiвнiй документацi'i, у обсязi, визначеному п.4 Порядку проведения 

мiстобудiвноrо монiторинrу, затвердженоrо Наказом Мiнiстерства 

реriональноrо розвитку будiвництва та житлово-комунальноrо господарства 

Украi·ни 01.09.2011 №170 ( у редакцii' наказу Мiнiстерства розвитку rромад та 

територiй Украi'ни вiд 14 rрудня 2021 року №333) Okl)eмo по кожному 

населеному пункту. 

2.За результатами мiстобудiвного монiторинrу пiдготувати проект 

аналiтичного звiту, який повинен бути опублiкований для rромадськоrо 

обговорення на офiцiйному сайтi сiльськоi' ради. 

3.lнформувати громадськiсть про початок оформления аналiтичноrо звiту за 

результатами проведения мiстобудiвноrо монiторинrу шляхом розмiщення 

iнформацi'i на офiцiйному сайтi сiльсько'i ради стосовно порядку надання 

пропозицiй щодо необхiдностi здiйснеюfя окремих об'Е:ктiв мiстобудування. 
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