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Про надання дозволу  на  розроблення містобудівної документації  
«Виготовлення генерального плану суміщеного з детальним планом 
території села Лавки Мукачівського району Закарпатської області» 
 
       З метою забезпечення містобудівною документацією місцевого рівня 
населені пункти Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, 
відповідно, статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Закону України «Про основи містобудування» Земельного кодексу 
України, Закону України «Про землеустрій»,  керуючись п.42 ч.1 ст.26, ч.1 
ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та 
земельних відносин (протокол №73 від 04.08.2020 р., 17.08.2020 р., 18.08.2020 
р., 19.08.2020 р.), враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з 
питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та 
транспорту (протокол №77  від 17.08.2020 р.), Мукачівська міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати  дозвіл управлінню комунальної власності та архітектури 
Мукачівської міської ради на розробку генерального плану суміщеного з 
детальним планом території села Лавки Мукачівського району Закарпатської 
області, що входить до складу Мукачівської міської об'єднаної територіальної 
громади. 

 2.Доручити начальнику управління комунальної власності та архітектури 
Мукачівської міської ради 

- укласти договір на створення топогеодезичних планів масштабу 1:2000 
та розробку генерального плану  суміщеного з детальним планом території села 
Лавки Мукачівського району Закарпатської області з підприємствами, які 
мають доступні ресурси, відповідні сертифікати для виготовлення 
топографічної основи та самих генеральних планів. 



- забезпечити фінансування робіт з розробки генерального плану 
суміщеного з детальним планом території села Лавки Мукачівського району 
Закарпатської області за рахунок  місцевого бюджету; 

- організувати та забезпечити збір вихідних даних, необхідних 
розробникам для виготовлення  генерального плану суміщеного з детальним 
планом території села Лавки Мукачівського району Закарпатської області  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради 
В.Будніка, постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального 
господарства, будівництва, архітектури та транспорту, постійну депутатську 
комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 

  
 

Міський голова                                                                                   А.БАЛОГА 
 


