
 
УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

28.01.2014 №      21 
 
Про затвердження заходів щодо 
планування територій Запорізької 
області на 2014 рік  

 

 
 

Керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з 
метою забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, 
приватних та громадських інтересів: 

 
1. Головам райдержадміністрацій: 
1) провести моніторинг існуючих програм з розроблення містобудівної 

документації до 25.02.2014; 
2) у разі необхідності подати проекти рішень для розгляду на сесіях 

районних рад щодо внесення змін до місцевих програм з розроблення 
містобудівної документації відповідно до вимог Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» та передбачити у місцевих бюджетах на 
2014 рік кошти на виконання зазначених програм до 15.04.2014; 

3) забезпечити розроблення (оновлення) схем планування територій 
районів області протягом 2014 року; 

4) провести роботу в межах повноважень щодо розроблення (оновлення) 
генеральних планів населених пунктів області протягом 2014 року; 

5) забезпечити розроблення та затвердження відповідними радами планів 
зонування територій та детальних планів територій протягом 2014 року; 

6) провести роботу щодо створення умов загальної доступності до  
матеріалів містобудівної документації; 

7) надавати Управлінню містобудування та архітектури 
облдержадміністрації інформацію про хід виконання пункту 1 цього 
розпорядження щомісяця до 20 числа. 

 
2. Рекомендувати міським головам міст обласного значення забезпечити 

виконання підпунктів 1, 2, 4, 5, 6, 7 пункту 1 цього розпорядження.  



 2
3. Управлінню містобудування та архітектури обласної державної 

адміністрації забезпечити надання узагальненої інформації про хід виконання 
цього розпорядження: 

1) першому заступнику голови обласної державної адміністрації 
Ємельяненку В.А - щокварталу до 30 числа останнього місяця; 

2) голові обласної державної адміністрації - до 15.01.2015. 
 
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 18.02.2013 № 70 «Про затвердження заходів щодо 
планування територій Запорізької області на 2013 рік». 

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови обласної державної адміністрації Ємельяненка В.А. 
 
 
 
 

Голова обласної 
державної адміністрації                                                           О.М. Пеклушенко 
 


