
ПРОЄКТ 

 
 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

__ сесія VIІl скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від « __ » ___________ 2021 року 

 

 

Про виконання Програми розроблення 

(оновлення) містобудівної документації 

у Чугуївському районі на                    

2016-2020 роки, затвердженої рішенням 

районної ради від 10 грудня 2015 року 

 

 

Заслухавши інформацію Чугуївської районної державної адміністрації 

Харківської області про виконання Програми розроблення (оновлення) 

містобудівної документації у Чугуївському районі на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням районної ради  від 10 грудня 2015 року, відповідно до 

статей 13, 16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію Чугуївської районної державної адміністрації Харківської 

області про виконання Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації у Чугуївському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 

районної ради від 10 грудня 2015 року, узяти до відома (додається). 

 2. Програму розроблення (оновлення) містобудівної документації у 

Чугуївському районі на 2016-2020 роки, затверджену рішенням районної ради 

від 10 грудня  2015 року, зняти з контролю як таку, що виконана. 

 

 

 

    Голова  

районної ради                                                                                   І. Постнікова 

 



                                                       Інформація 

        до проєкту рішення районної ради про виконання «Програми 

розроблення (оновлення) містобудівної документації у Чугуївському районі 

на 2016-2020роки», затвердженої рішенням районної ради від 10.12.2015 

року. 

 Враховуючи високий рівень урбанізації, інвестиційну привабливість 

територій, сільськими та селищними радами були розроблені та затверджені 

плани-графіки оновлення (розроблення) містобудівної документації 

генеральних планів населених пунктів та їх фінансування. У 2020 році в 

Чугуївському районі 36 населених пунктів були забезпечені містобудівною 

документацією, генеральними планами. На даний час на 100% розроблено та 

затверджено генеральний план смт Новопокровка  рішенням LI сесії                

VII скликання  Новопокровської селищної ради від 04.05.2020 року. 

Також на 100% розроблені генеральні плани та плани зонування населених 

пунктів: смт Введенка, с. Тернова, с. Зелений Колодязь, с. Зауддя, с. Світанок та 

затверджені рішенням LІІI сесії VII скликання  Введенської селищної ради від 

21.11.2020 року. Розроблено та затверджено генеральний план смт Есхар. 

         На виконання «Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації у Чугуївському районі на 2016-2020 роки» та рішення XLIV сесії 

районної ради V скликання від 13.05.2010 «Про надання Чугуївській районній 

державній адміністрації дозволу на розробку Схеми планування території 

Чугуївського району» Чугуївською районною державною адміністрацією вжито 

певних заходів  

          Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної 

державної адміністрації були надані державні вимоги на розробку Схеми.

 Державним підприємством Українським державним науково-дослідним 

інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя станом на 

01.07.2015 рокубуло виконано на 100% проєктні роботи схеми планування 

території Чугуївського району: 

- характеристика сучасного стану господарського комплексу (промисловість, 

будівництво та інвестиційна діяльність, мале підприємництво, сільське 

господарство, рекреаційна галузь), інженерно-транспортна інфраструктура 

району; 

- план сучасного використання території; 

- оцінка природних умов і ресурсів для містобудування, рекреації; 

- схема комплексної оцінки території; 

- розвиток господарчого комплексу району, демографічний прогноз до          

2036 року; 



- ситуаційна схема М 1: 800000; 

- проєктний план (основне креслення) М 1: 25000; 

- пояснювальна записка; 

- схема транспорту; 

- архітектурно-планувальна організація території; 

- розвиток соціальної сфери; 

- пропозиції по розвитку транспортної мережі; 

- схеми (№1-№3) та пояснювальна записка (№4) у цифровому форматі; 

 Вартість цих проєктно-вишукувальних робіт становила 238,4 тис. грн.   

  Вказану вище програму виконано у повному обсязі.  

 

 

Завідувач сектору містобудування та  

архітектури райдержадміністрації,  

головний архітектор району                                           Петро СТАРУСЬОВ 

 

 


