
 

 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
 

24 сесія                                      VІІІ скликання 
 

П Р О Є К Т       Р І Ш Е Н Н Я 
 
23 вересня 2022 року                                                                             №24-/VIІI 
 
Про надання дозволу на встановлення 
блоку тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності 
 
              Керуючись  п.9 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 28  Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
«Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 
року №244, «Про затвердження Змін до Порядку розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності», затвердженого  
наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 23.11.2020 
року №284, розглянувши заяву гр. Силенко Олени Вікторівни, а також 
врахувавши рекомендації комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
благоустрою та охорони навколишнього середовища, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Надати дозвіл  гр. Силенко Олені Вікторівні на встановлення блоку  

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності за адресою:  
вул. Мічуріна, с.Геронимівка. 

2. Гр. Силенко Олені Вікторівні звернутись у проектну організацію для 
виготовлення паспорта прив’язки тимчасової споруди. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього 
середовища. 
 
Сільський голова                                                                         Олег ГРИЦЕНКО  
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