
 

УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

восьма позачергова сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ № 15 

 27 квітня 2021 року  

 смт. Кушугум 

 

Про розроблення містобудівної документації «Внесення змін до Генерального 

плану смт Балабине Запорізького району Запорізької області. Оновлення з 

розширенням меж населеного пункту та плану зонування смт Балабине 

Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану) 

 

Керуючись ст.26,31 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

ст.16,17,18 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності»,відповідно до Порядку розроблення містобудівної документації, 

затвердженого наказом Мінрегіону України від 16.11.2011 №290 (зі змінами) та 

Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 

місцевому рівні,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25.05.2011 №555,за результатами проведеного містобудівного моніторингу, 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

      1. Внести зміни до містобудівної документації «Генеральний план 

смт Балабине Запорізького району Запорізької області. Оновлення з 

розширенням меж населеного пункту та план зонування  смт Балабине 

Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану), яка 

затверджена рішенням сесії  Балабинської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області від 16.03.2016р №1. 

2. Визначити замовником містобудівної документації «Внесення змін до 

Генерального плану смт Балабине Запорізького району Запорізької області. 

Оновлення з розширенням меж населеного пункту та плану зонування  

смт Балабине Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального 

плану) Кушугумську селищну раду. 

3.Оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації, що 

поширюються на відповідній території та на офіційному веб-сайті селищної 

ради за адресою: http://kushugum-rada.gov.ua/, на стенді  у  приміщенні  

селищної  ради,  та забезпечити доступ громадськості до зазначеної інформації. 

     4. Призначити посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за  

організацію розгляду пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації 

«Внесення змін до Генерального плану смт Балабине Запорізького району 

Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та плану 

зонування смт Балабине Запорізького району Запорізької області» (у складі 

Генерального плану). 

      5.Затвердити: 

 

 



 

- порядок надання та розгляд пропозицій громадськості до проекту 

містобудівної документації:  «Внесення змін до Генерального плану смт Балабине 

Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж 

населеного пункту та плану зонування смт Балабине Запорізького району 

Запорізької області» (у складі Генерального плану); 

-  зразок Заяви про надання пропозицій громадськості у проекті містобудівної 

документації:  «Внесення змін до Генерального плану смт Балабине Запорізького 

району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту 

та плану зонування  смт Балабине Запорізького району Запорізької області» (у 

складі Генерального плану); 

-  форму журналу письмових пропозицій громадськості. 

6. Затвердити  остаточний строк подання пропозицій громадськості у проекті 

містобудівної документації: «Внесення змін до Генерального плану смт Балабине 

Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж 

населеного пункту та плану зонування смт Балабине Запорізького району 

Запорізької області» (у складі Генерального плану) 28 травня 2021 року.  

7. У двотижневий строк до 11 червня 2021 року оприлюднити результати розгляду 

пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації: «Внесення змін 

до Генерального плану смт Балабине Запорізького району Запорізької області. 

Оновлення з розширенням меж населеного пункту та плану зонування 

смт Балабине Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального 

плану) шляхом  розміщення на офіційному веб-сайті за адресою: http://kushugum-

rada.gov.ua/, офіційному стенді у приміщенні селищної ради, направити 

повідомлення про це до районної газети «Червоний Промінь» для друку 

оголошення та забезпечити доступ громадськості до зазначеної інформації.                                                                                                                                                                                                 

8. Визначити організацію-розробника містобудівної документації, яка має 

право на виконання даного виду робіт, строки розроблення та джерела його 

фінансування; 

9. Заключити договір з організацією-розробником містобудівної 

документації; 

10. Внести зміни до бюджету 2020 року, передбачити кошти на 

фінансування розроблення містобудівної документації. 
11. Забезпечити проведення громадських слухань, погодження 

містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану 
смт Балабине Запорізького району Запорізької області. Оновлення 
розширенням меж населеного пункту та плану зонування смт Балабине 
Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану) згідно 
чинного законодавства, із залученням організації-розробника. 

12. Виготовлену та погоджену містобудівну документацію «Внесення 
змін до Генерального плану смт Балабине Запорізького району Запорізької 
області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та плану зонування 
смт Балабине Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального 
плану) затвердити на сесії селищної ради. 

13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

Селищний голова                                                                      В. С.Сосуновський 

http://kushugum-rada.gov.ua/
http://kushugum-rada.gov.ua/

