
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РАД А
Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б ЛАСТ І

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Д ВАД Ц Я Т Ь  П Е Р Ш А  С Е С І Я

               РІШЕННЯ             

№ VII/21/16                                                                               від 22 грудня 2017 року

Про  надання  дозволу  на  розроблення
Генерального  плану  міста  Збараж
Збаразького  району Тернопільської області 

 
Заслухавши інформацію міського голови Полікровського Р. С.  про необхідність  розроблення
генерального плану м. Збараж, який є основним видом містобудівної документації на місцевому
рівні,  що обґрунтовує довгострокову стратегію планування та  забудову території  населеного
пункту,  забезпечує  раціональне  використання  території,  створення  повноцінного  життєвого
середовища,  комплексне  вирішення  архітектурно-  містобудівних  проблем,  інвестиційної
діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних та державних інтересів
під  час  проведення  містобудівної  діяльності,  збереження  історико-культурного  середовища,
врахувавши рішення виконавчого комітету №  відж 20.12.2017р., керуючись статтями 6, 16, 17
Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,  ст.  26  Закону  України  „Про
місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради

    ВИРІШИЛА: 

1. Розробити містобудівну документацію «Генеральний план міста Збаража   Збаразького району
Тернопільської області».
2.  Виконавчому  комітету  Збаразької  міської  ради  визначити  в  установленому законодавством
порядку  розробника  генерального  плану  населеного  пункту,  встановити  строки  розроблення
певного виду робіт.
3. Виконавчому комітету Збаразької міської ради повідомити через засоби масової інформації про
початок  розроблення  генерального  плану  міста  Збаража  та  визначення  порядок  та  строк
внесення пропозицій до нього. 
4.  Виконавчому  комітету  міської  ради  після  завершення  розроблення  генерального  плану,
отримання  всіх  необхідних  висновків,  проведення  громадських  слухань  щодо  врахування
громадських  інтересів  відповідно  до  законодавства  України,  подати  генеральний  план  на
затвердження міською радою. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  питань
земельних відносин, архітектури, будівництва.

   6. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 

   
 Міський голова Збаража           Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
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