
Проект 

Звіт про виконання у 2016 році «Довгострокової Комплексної регіональної 

програми коригування, розроблення містобудівної документації та місцевих 

правил забудови населених пунктів Чернігівської області на 2005-2020 роки» 

 

Довгострокова Комплексна регіональна програма коригування, розроблення 

містобудівної документації та місцевих правил забудови населених пунктів 

Чернігівської області на 2005-2020 роки далі (Програма) затверджена 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22 липня 2004 року 

№ 215. 

Підставою для розроблення Програми - закони України «Про Генеральну 

схему планування території України», «Про планування і забудову територій» та 

окреме доручення Прем’єр-міністра України від 1 березня 2004 року № 9888/0. 

Містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, 

якими регулюються планування, забудова та інше використання територій. 

За результатами містобудівного моніторингу встановлено, що генеральними 

планами забезпечено 861 населений пункт із 1510 існуючих в області, що складає 

56.8% від загальної кількості.  

Для фінансового забезпечення виконання Програми залучаються в 

установленому законодавством порядку кошти місцевих бюджетів, а також 

коштів з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

На виконання «Довгострокової комплексної регіональної програми 

коригування, розроблення містобудівної документації та місцевих правил 

забудови населених пунктів області на 2005-2020 роки» у 2016 році: 

- завершується розроблення (оновлення) генеральних планів та планів зонування 

території міст обласного значення Прилуки та Ніжина, міста районного значення 

Корюківка, селища міського типу Короп; 

- розпочато роботи з розроблення генерального плану міста Бахмач, селища 

Линовиця, Ріпки, Холми; 

- розроблений та затверджений генеральний план та план зонування території 

міста районного значення Мена, генеральні плани селища Седнів та села Киїнка, 

Білещина, Савин, Кіпті, Омелянів; 

- розроблений та затверджений план зонування території м. Бахмач; 

- триває виготовлення топографічної зйомки для розроблення містобудівної 

документації м. Н. Сіверський, селища Козелець;  

- продовжувалось виконання топографо-геодезичних робіт для розроблення 

містобудівної документації сільських населених пунктів області; 

- затверджено 6 детальних плани територій за межами населених пунктів, та 4 

детальних плани територій в межах населених пунктів. 

Основним стримуючим фактором розроблення нової містобудівної 

документації залишається відсутність коштів в місцевих бюджетах. 

 

Управління містобудування та архітектури 

обласної державної адміністрації 


