
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

24 грудня 2020 року                                                            2 сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження Програми  
розроблення містобудівної документації  
на території Вороновицької  
територіальної громади 
 

 

 Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин 

Вороновицької селищної ради Грабчук І.М., селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму розроблення містобудівної документації на території 

Вороновицької територіальної громади (згідно додатку). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, 

бюджету та цін (Якубовська О.В.). 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА      О.Г. КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення 2 сесії  VIIIскликання 

Вороновицької селищної ради 

від 24  грудня  2020  

 

 
Програма 

 
Розроблення містобудівної документації на території Вороновицької 

територіальної громади 

 

Назва програми:  Розроблення містобудівної документації на території 

Вороновицької територіальної громади 

 
1. Підстави для прийняття рішення про розробку програми. 

 

- Закон України «Про планування і забудову територій» ст.7, 10-12 

- Закон України «Про основи містобудування» ст. 12, 24 

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів» ст. 22 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» п. 42 ст. 

26, п. 6 ст. 31 

- Земельний кодекс України ст. 39, 173 

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо планування використання земель» №711-IX. 

-  

2. Мета програми: 

Містобудівна документація на місцевому рівні виготовлена, не в усіх 

громадах Вороновицької територіальної громади, зокрема не виготовлені 

генеральні плани та плани зонування в  16 населених пунктах: Степанівка, 

Побережне,  Кордишівка, Жабелівка,  Оленівка,  Олександрівка, Марківка,  

Калнишівка,  Федорівка, Шендерів, Потуш, Тростянець, Довгополівка, Кліщів, 

Обідне, Воловодівка. 

 не затверджені плани зонування територій. Генеральний план  ---- потребує 

внесення змін, враховуючи звернення громадян. 

Починаючи з 24.07.2021р.  вступає в дію Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» 

тому існує потреба в розроблені комплексного плану розвитку територіальної 

громади 

Комплексний план просторового розвитку території територіальної 

громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території є 

одночасно документацією із землеустрою та містобудівною документацією на 

місцевому рівні. 

Комплексний план просторового розвитку території територіальної 

громади, генеральний план населеного пункту, крім відомостей, передбачених 

Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", включає: 

а) матеріали топографо-геодезичних вишукувань; 

б) матеріали погодження відповідно до Земельного кодексу України; 



в) експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами земельних 

ділянок; 

г) переліки обмежень у використанні земель та переліки земельних ділянок, 

щодо яких встановлено обмеження у використанні земель; 

ґ) збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, та 

земельних ділянок, не наданих у власність чи користування; 

д) план розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами 

(форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних 

обмежень (обтяжень). 

Детальний план території, крім відомостей, передбачених Законом України 

"Про регулювання містобудівної діяльності", також повинен містити переліки 

обмежень у використанні земель та переліки земельних ділянок, щодо яких 

встановлено обмеження у використанні земель. 

Комплексний план просторового розвитку території територіальної 

громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території може 

також передбачати: 

а) формування земельних ділянок комунальної власності територіальної 

громади, щодо території якої розроблена відповідна документація; 

б) внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні 

ділянки всіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які 

відсутні у Державному земельному кадастрі. 

У разі формування земельної ділянки або внесення відомостей про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру комплексний план просторового 

розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного 

пункту, детальний план території також включає: 

а) відомості про обчислення площі земельної ділянки; 

б) кадастровий план земельної ділянки; 

в) матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість); 

г) перелік обмежень у використанні земельних ділянок; 

ґ) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання; 

д) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон 

санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму 

використання земель (за наявності). 

 3. Виконавці програми: 

- Виконавчий комітет Вороновицької селищної ради; 

- Підприємства та організації що мають відповідну ліцензію 

4. Основні програмні заходи та фінансування.   

Фінансування даної програми буде здійснюватися за рахунок сільського 

бюджету та субвенцій з державного бюджету та інших не заборонених 

законодавством джерел,  в сумі   ______________ грн. 00 коп. 

     
№ 

п/п 

Програмний захід Фінансування, грн.

1. Внесення змін в генеральний план с.       - 

2. Розробка генеральних планів, планів зонування та СЕО сіл  2500000 

3. Коригування плану зонування сіл       - 

5. Рецензія на генеральні плани та плани зонування  



6.  Розробка комплексного плану просторового розвитку територій громад  

7. Створення цифрових векторних топографічних планів в масштабі 

1:10000 

 

8. Розробка детальних планів території забудови земельних ділянок що 

перебувають у власності фізичних та юридичних осіб   

За рахунок 

власників 

земельних 

ділянок 

 

5. Очікувані результати реалізації Програми. 

 

Забезпечення ОТГ комплексним планом розвитку території дозволить більш 

ефективно реалізовувати їх внутрішній потенціал, використати наявні ресурси, 

визначити пріоритети в управлінні територією громади та сформувати політику її 

просторового розвитку на перспективу. 

Виконання даної програми дасть змогу селищній раді керуватися 

генеральними планами та планами зонування території населених пунктів при: 

складанні програм соцiально-економiчного розвитку вiдповiдних територій та 

охорони природи; визначенні функцiонального використання земель i цiльового 

призначення земельних ділянок; визначенні територій, де передбачаються 

містобудівні заходи з проведення комплексної забудови чи комплексної 

реконструкції; встановленнi умов використання та забудови земельних дiлянок; 

розмiщеннi будiвництва; економiчнiй оцiнцi територiй та грошовiй оцiнцi земель, 

визначеннi ставок земельного податку, стартової цiни земельних дiлянок у разi їх 

продажу на конкурсних засадах; встановленнi та змiнi меж населених пунктiв та 

iнших територій, червоних лiнiй вулиць; визначеннi територiй приоритетного 

розвитку та фiнансового забезпечення цього розвитку (встановлення податкових 

пiльг, дотацiй i субвенцiй з державного, обласного, районного бюджетiв); 

координацiї розробки програм розвитку галузей економiки; складаннi реєстрiв 

територiй з особливими умовами розвитку мiсцевого значення; проектуваннi 

соцiальної, iнженерної та транспортної iнфраструктури; встановленнi територiй 

спiльних iнтересiв вiдповiдних територiальних громад (примiських територiй, 

використання яких пов'язано з розвитком населеного пункту, що проектується); 

визначенні режиму використання територій у проектних межах населеного 

пункту, який полягає у встановленні відповідних містобудівних умов та обмежень 

використання земельних ділянок.  

 
 
Секретар селищної ради     І.В.Нагаєвська 

 

 

 


