
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

6 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

24 квітня 2018 року         № 252 

 

Про надання дозволу на розроблення  

генерального плану міста Гребінка 

 

Розглянувши інформацію заступника міського голови Зінченка В.М., 

враховуючи необхідність раціонального використання земель, виконання 

заходів Плану соціально-економічному розвитку міста Гребінка, керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 

10, 16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 

17 Закону України «Про основи містобудування», наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 02.06.2011 №61 «Про затвердження Порядку розробки історико-

архітектурного опорного плану населеного пункту», частиною 1.4. Порядку 

розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 16.11.2011 № 290, частиною 4 Настанови із застосування 

нормативних документів з питань планування територій, затвердженої 

рішенням Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.06.2011 № 

61, Гребінківська міська рада: 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл виконавчому комітету Гребінківської  міської ради  на 

розроблення Генерального плану міста  Гребінка  з розробкою плану зонування 

території міста, історико-архітектурного опорного плану. 

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, що 

мають у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат. 

3. Дати дозвіл на виготовлення топогеодезичної основи та топографічних 

планів населеного пункту масштабом 1:2000 для забезпечення розробки 

містобудівної документації. 

4. Оприлюднити інформацію  про початок розроблення Генерального плану 

міста Гребінка у засобах масової інформації. 

5. Виконавчому комітету міської ради подати на затвердження сесії 

містобудівну документацію після виготовлення генерального плану міста 

Гребінка, 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 Гребінка. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань містобудування, планування територій, будівництва, архітектури, 

земельних відносин, природокористування (Назаренко С.С.). 
 

 

Секретар міської ради       Л. Цапенко 

 


