
 Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
08.07.2004                       № 283 

 
Заходи  

щодо планування території Запорізькій області на 2004-2020 роки 
 

 
№ 
п/п 

Назви заходів Виконавці Термін 
виконання 

Джерела 
фінансування 

1 2 3 4 5 
     

1. Організація ведення регіонального моніторингу 
реалізації Генеральної схеми планування тариторії 
України 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 

Щорічно до 
1 червня 

 

     
2. Планування території на регіональному рівні    

2.1. Організація розроблення та затвердження схеми 
планування території Запорізької області 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 

2005-2007 Кошти 
обласного 
бюджету 

     
2.2. Організація розроблення та затвердження схеми 

планування територій адміністративних районів 
області (20 районів) 

Райдержадміністрації, 
управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 

2005-2010 Кошти 
місцевих 
бюджетів 



 
1 2 3 4 5 

 

2 

2.3. Організація розроблення та затвердження 
регіональних правил забудови території 
Запорізької області 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації, 
проектні інститути 

2005-2006 Кошти 
обласного 
бюджету 

     
3. Планування території на місцевому рівні    

3.1. Провести коригування генеральних планів міст і 
селищ області 

Міськвиконкоми міст 
обласного та районного 
значення, селищні ради, 
райдержадміністрації,  
управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 

2005-2020 Кошти 
місцевих 
бюджетів 

     
3.2. Організувати розроблення та затвердження 

історико-архітектурних планів міст і проектної 
документації щодо визначення меж історичних 
ареалів, в т.ч.: 
Запоріжжя*; 
Бердянськ*; 
Мелітополь*; 
Токмак*/**; 
Гуляйполе*/**; 
Оріхів*/** 
 
 
 

Міськвиконкоми міст 
обласного та районного 
значення, 
райдержадміністрації, 
управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 

2007-2010 Кошти 
місцевих 
бюджетів 



 
1 2 3 4 5 

 

3 

3.3. Організувати розроблення та затвердження 
детального плану курортної території, в т.ч.: 
м. Бердянськ* (включаючи Бердянську косу); 
м. Приморськ*  

Міськвиконком  
м. Бердянськ, 
міськвиконком  
м. Приморськ, 
райдержадміністрації, 
управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації  

2005-2010 Кошти 
місцевих 
бюджетів 

     
3.4. Організація розроблення та затвердження 

місцевих правил забудови міст, селищ та сіл 
районного значення області 

Міськвиконкоми міст, 
селищ та сіл районного 
значення, 
райдержадміністрації, 
управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 

2005-2010 Кошти 
місцевих 
бюджетів 

     
3.5. Провести коригування місцевих правил забудови 

міст області, в т.ч.: 
Запоріжжя*; 
Бердянськ*; 
Токмак*/**; 
Енергодар; 
Мелітополь* 

Міськвиконкоми  міст 
обласного значення, 
управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 

2005-2010 Кошти 
місцевих 
бюджетів 

     
3.6. Організувати розроблення та затвердження 

Правил охорони і використання історичного 
ареалу міст, в т.ч.: 

Міськвиконкоми міст 
обласного та районного 
значення, 

2007-2010 Кошти 
місцевих 
бюджетів 



 
1 2 3 4 5 
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Запоріжжя*; райдержадміністрації, 
 Бердянськ*; 

Мелітополь*; 
Токмак*/**; 
Гуляйполе*/**; 
Оріхів*/** 

управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 

  

     
3.7. Організувати розроблення та затвердження 

генеральних планів сільських населених пунктів 
області, на які відсутня містобудівна документація 
(210 сільських населених пунктів) 

Селищні та сільські 
ради, 
райдержадміністрації, 
управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 

2005-2020 Кошти 
місцевих 
бюджетів 

     
3.8. Провести коригування генеральних планів 

сільських населених пунктів області (310 
сільських населених пунктів)  

Сільські ради, 
райдержадміністрації, 
управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 

2005-2020 Кошти 
місцевих 
бюджетів 

Примітки: 
                  * -  міста, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878  
                        “Про затвердження  Списку історичних населених місць України” відносяться до історичних населених місць. 
               ** - міста, які відповідно до Закону України від 04.04.2004 № 1580-IV “Про затвердження Загальнодержавної  
                           програми розвитку малих міст” відносяться  до малих  міст. 
 
Заступник голови, 
керівник апарату обласної 
державної адміністрації                                                                                                Г.Ф. Коваленко  


