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ПРОТОКОЛ
громадських слухань з обговорення проектів містобудівної документації: 
с.Закотне
20 червня 2019 року

1. Детального плану території для розміщення церкви «Свято- 
Преображенської парафії села Закотне Сєвєродонецької єпархії Української 
Православної Церкви» по вул. Айдарська 19а села Закотне, Новопсковського 
району, Луганської області».
(зала Закотненського СБК)

ПРИСУТНІ:
Учасники громадських слухань у кількості 27 осіб (згідно зі списком), в т.ч.:
- головуючий -сільський голова Комісаренко О.М.;
- секретар -  секретар сільської ради Сєргієнко В.О.
СЛУХАЛИ:
Головуючий Комісаренко О.М. доповіла, що відповідно до ст. 13 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» проводяться громадські слухання з обговорення 1 
проекту містобудівної документації:
1. Детального плану території для розміщення церкви «Свято-Преображенської 
парафії села Закотне Сєвєродонецької єпархії Української Православної Церкви» 
по вул. Айдарська 19а села Закотне, Новопсковського району, Луганської області. 
Ознайомила з порядком денним і регламентом засідання.
Порядок денний :
1. Про обрання секретаря громадських слухань, лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту громадських слухань.
3. Доповідь сільського голови Комісаренко О.М.
4. Обговорення проекту містобудівної документації:
4.1. Детального плану території для розміщення церкви «Свято-Преображенської 
парафії села Закотне Сєвєродонецької єпархії Української Православної Церкви» 
по вул. Айдарська 19а села Закотне, Новопсковського району, Луганської області.
5. Запитання до основних доповідачів. Дебати, обговорення.
6. Надання пропозицій щодо проекту детального плану території, голосування 
учасників громадських слухань за включення принципових зауважень до проекту 
резолюції.
7. Оголошення резолюції громадських слухань.
Регламент громадських слухань:
1. Доповідь головуючого (Комісаренко О.М.) -  5хв.
2. Доповідь розробника детального плану території -  до 15 хв.
3. Виступи учасників громадських слухань -  3 хв.
4. Обговорення пропозицій -  до 15 хв.
5. Голосування -  5 хв.
6. Оголошення резолюції -  до 10 хв.
7. Кількість голосів для схвалення - більшість присутніх.
1 оловуючий Комісаренко О.М. запропонувала обрати секретарем громадських 
слухань Сєргієнко В.О.., лічильну комісію -  Морозову Г.І.



Поступила пропозиція включити у лічильну комісію представників громади 
Пінську В.В., Думанову Т.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 27 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний і регламент засідання, секретаря 
громадських слухань —Сєргієко В.О., лічильну комісію — Сєргієнко В.О., Лінську 
В.В., Думанову Т.В.

Регламент громадських слухань:
1. Доповідь головуючого (Комісаренко О.М.) -  5хв.
2. Доповідь розробника детального плану території -  до 15 хв.
3. Виступи учасників громадських слухань -  3 хв.
4. Обговорення пропозицій -  до 15 хв.
5. Голосування -  5 хв.
6. Оголошення резолюції -  до 10 хв.
7. Кількість голосів для схвалення - більшість присутніх.
ОБГОВОРЕННЯ:
1. Детального плану території для розміщення церкви «Свято- 
Преображенської парафії села Закотне Сєвєродонецької єпархії Української 
Православної Церкви» по вул. Айдарська 19а села Закотне, Новопсковського 
району, Луганської області, замовник -Закотненська сільська рада, розробник 
-П П  Чуприна Т.І.
Комісаренко О.М. повідомила, що рішенням Закотненської сільської ради «Про 
надання дозволу на розроблення детального плану територій для розміщення церкви 
«Свято-Преображенської парафії села Закотне Сєвєродонецької єпархії Української 
Православної Церкви» по вул. Айдарська 19а, села Закотне ,Новопсковського 
району, Луганської області» 15.04.2019 №38/3, п.1. надано дозвіл на розроблення 
детального плану території., замовник -Закотненська сільська рада, розробник -ПП 
Чуприна Т.І.
Проект «Детальний план території для розміщення церкви «Свято- 
Преображенської парафії села Закотне Сєвєродонецької єпархй Української 
Православної Церкви» по вул. Айдарська 19а села Закотне, Новопсковського 
району, Луганської області» розглянуто та схвалено на засіданні архітектурно- 
містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури (), 
рекомендовано подати на громадське обговорення.
Відповідно до розпорядження сільського голови 16.05.2019 № 14/02-03 розміщено 
на веб-сайті сільської ради для обговорення громадськістю з 16.05.2019 по 
16.06.2019. Протягом місяця не надійшли звернення громадян.
Комісаренко О.М. представила проект, доповіла про містобудівну ситуацію, 
планувальні обмеження, санітарно-охоронні зони, проектні рішення, інженерно- 
транспортну інфраструктуру, соціальні заклади, ТЕП. Запропонувала проектанту 
врахувати рекомендації архітектурно-містобудівної ради щодо передбачення у 
Плані зонування.
Поінформувала, що за результатами громадського слухання, відповідно до чинного 
законодавства необхідно прийняти резолюцію громадських слухань.
Ознайомила присутніх з проектом тексту резолюції.



РЕЗОЛЮЦІЯ
!. Підтримати та схвалити проект «Детальний план території для розміщення 
церкви «Свято-Преображенської парафії села Закотне Сєвєродонецької єпархії 
Української Православної Церкви» по вул. Айдарська 19а села Закотне, 
Новопсковського району. Луганської області» (рішення Закотненської сільської 
ради 15.04.2019 № 38/3, п.1 замовник -Закотненська сільська рада, розробник -  
ІІП Чуприна Т.І. з врахуванням пропозицій, поданих у процесі громадського 
обговорення, подати проект рішення про затвердження містобудівної документації 
на розгляд Закотненської сільської ради (відповідно до п. 8 ст. 19 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності»),
2. Довести зміст цієї резолюції іромадського слухання до депутатів сільської ради, 
керівників виконавчих органів сільської ради для розгляду та оприлюднити текст 
резолюції на офіційному сайті сільської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 27 
«Проти» - 0 
«Утримались» -  0 
УХВАЛИЛИ:
1 Іогодити текст резолюції.

на громадських слуханнях

ьких слухань

О. Комісаренко

В.Сергієнко


