
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 15.04.2022 № 18-32/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про надання дозволу на розробку  

генерального плану м. Золотоноша 

 

Розглянувши доповідну записку управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин (09.02.2022 № 446) про надання дозволу на 

розробку генерального плану м. Золотоноша, відповідно до закону України 

„Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про охорону культурної 

спадщини”, постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 „Про 

затвердження Списку історичних населених місць України”,  від 13.03.2002 

№318 „Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання 

історичних ареалів населених місць”, наказів Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  

від 16.11.2011 №290 „Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 

документації”, від 02.06.2011 №64 „Про затвердження Порядку розроблення 

історико-архітектурного опорного плану населеного пункту”, керуючись п. 34 

ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на розробку генерального плану міста Золотоноша з 

розробкою плану зонування території міста, історико-архітектурного опорного 

плану, дозволивши виконавчому комітету міської ради виступити замовником 

його розробки. 

2. Визначити у встановленому законодавством порядку розробника 

генерального плану, плану зонування території, історико-архітектурного 

опорного плану, враховуючи, що такими суб’єктами можуть бути тільки ті, які 

мають у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат.  

3. Дати дозвіл на виготовлення топографо-геодезичної основи та 

топографічних планів населеного пункту масштабом 1:2000 для забезпечення 

розробки містобудівної документації.  

4. Оприлюднити інформацію про початок розроблення генерального плану 

міста Золотоноша у засобах масової інформації.  



  

5. Виконавчому комітету міської ради подати на затвердження сесії 

містобудівну документацію після виготовлення генерального плану міста 

Золотоноша, отримання необхідних висновків та експертиз, проведення 

громадських слухань, проходження архітектурно-містобудівної ради.  

6. Звернутись до суміжних територіальних громад з питанням щодо 

узгодження меж території міста Золотоноша. 

7. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 04.12.2018  

№ 41-35/VII „Про розробку містобудівної документації „Генеральний план 

міста Золотоноша. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План 

зонування міста Золотоноша (у складі генерального плану)”. 

8. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово- комунального 

господарства, благоустрою та навколишнього середовища (Зоря М.А.). 

 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ігор Веснін 0934798290 


