
 

УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

шоста позачергова сесія восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ №56 

 

 

25 лютого 2021 року                                                                                               

смт. Кушугум 

 
Про розроблення містобудівної документації «Генеральний план смт 

Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області та План зонування 

смт Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області (у складі 

Генерального плану)» 

 

Враховуючи необхiднiсть рацiонального використання земель, 

створення належних умов для життєзабезпечення смт Малокатеринівка та 

керуючись п. 42 частини 1, ст.26 Закону України “Про мiсцеве 

самоврядування в Українi”, ст.17 Закону України “Про регулювання 

містобудівної діяльності” Кушугумська селищна рада Запорізького району 

Запорізької області 

 

ВИРIШИЛА: 

 

1. Розробити містобудівну документацію «Генеральний план смт 

Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області та План 

зонування смт Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області (у 

складі Генерального плану)» (далі - містобудівна документація). 

2. Визначити замовником містобудівної документації Виконавчий 

комітет КушугумськоЇ селищноЇ ради Запорізького району Запорізької 

області.  

3. Виконавчому комітету КушугумськоЇ селищноЇ ради Запорізького 

району Запорізької області: 

3.1. Внести зміни до бюджету 2021 року, передбачити кошти на  

фінансування розроблення містобудівної документації, також при 

формуванні проектів  бюджету на 2022 рік передбачити кошти на 

фінансування розроблення містобудівної та землевпорядної документації. 

3.2. Визначити організацію-розробника містобудівної документації, яка 

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

його фінансування. 



3.3. Повідомити через місцеві засоби масової інформації про початок 

розроблення містобудівної документації «Генеральний план смт 

Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області та План зонування 

смт Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області (у складі 

Генерального плану)». 

3.4. Укласти договір з організацією-розробником містобудівної 

документації. 

3.5. Звернутись до Запорізької обласної державної адміністрації щодо 

визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення 

містобудівної документації «Генеральний план смт Малокатеринівка 

Запорізького району Запорізької області та План зонування смт 

Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області (у складі 

Генерального плану)». 

3.6. Забезпечити збір вихідних даних для розроблення містобудівної 

документації «Генеральний план смт Малокатеринівка Запорізького району 

Запорізької області та План зонування смт Малокатеринівка Запорізького 

району Запорізької області (у складі Генерального плану)». 

3.7. Забезпечити, разом з організацію-розробником, попередній розгляд 

матеріалів містобудівної документації «Генеральний план смт 

Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області та План 

зонування смт Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області (у 

складі Генерального плану)» архітектурно-містобудівною радою при 

управлінні містобудування та архітектури Запорізької обласної державної 

адміністрації. 

3.8. Забезпечити проведення громадських слухань, погодження 

містобудівної документації «Генеральний план смт Малокатеринівка 

Запорізького району Запорізької області та План зонування смт 

Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області (у складі 

Генерального плану)» згідно чинного законодавства, із залученням  

організації-розробника. 

3.9. Погодити містобудівну документацію «Генеральний план смт 

Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області та План 

зонування смт Малокатеринівка Запорізького району Заорізької області (у 

складі Генерального плану)»  з органами місцевого самоврядування, що 

представляють інтереси суміжних територіальних громад з метою 

врегулюванню питань планування територій та зміни межі смт 

Малокатеринівка Запорізького району Заорізької. 

4. Виготовлену та погоджену містобудівну документацію затвердити на 

сесії сільської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин, екології, житлово-

комунального господарства та комунальної власності. 

 

 

 

Селищний голова                                                                 В.С.Сосуновський 


