
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VII скликання 

Тридцять п’ятої сесії 

 

31.08.2017 р.                                        Летичів                                                 № 6 
 

 

Щодо розроблення містобудівної документації 

«Генеральний план та план зонування території (у 

складі генерального плану) населених пунктів: 

с. Буцні, с. Снітівка, с. Гречинці» 

 

 

 

У зв’язку з необхідністю розроблення містобудівної документації як 

першочергового документу, призначеного для обґрунтування довгострокової 

стратегії розвитку, планування та забудови території населених пунктів 

Летичівської об`єднаної територіальної громади: с. Буцні, с. Снітівка,                   

с Гречинці, з метою раціонального використання територій громади, створення 

належних умов для життєзабезпечення населення, інвестиційної привабливості 

для фізичних та юридичних осіб, взявши до уваги рекомендації постійних 

комісій з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного  

розвитку,   з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

та з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись законами України: ст.ст. 26, 

31, 32 «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.17, 18, 19, 21 «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 12 «Про основи містобудування», 

Програмою забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на 

території Летичівської селищної ради на 2017 рік, затвердженою рішенням 

двадцять першої сесії Летичівської селищної ради від 23.12.2016р. № 8, селищна 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Розробити містобудівну документацію «Генеральний план та план зонування 

території (у складі генерального плану) населених пунктів: с. Буцні, с. Снітівка, 

с. Гречинці». 

2. Визначити розробником містобудівної документації Рівненську філію ДП 

УДНДІПМ «Діпромісто» ім. Ю.М.Білоконя. 



3. Оприлюднити прийняте рішення про початок розроблення містобудівної 

документації «Генеральний план та план зонування території (у складі 

генерального плану) населених пунктів с. Буцні, с. Снітівка, с. Гречинці» 

шляхом розміщення прийнятого рішення через місцеві засоби масової 

інформації. 

4. Звернутись до Хмельницької обласної адміністрації щодо визначення 

державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної 

документації «Генеральний план та план зонування території (у складі 

генерального плану) населених пунктів: с. Буцні, с. Снітівка, с. Гречинці». 

5. Забезпечити збір вихідних даних для розроблення містобудівної документації 

«Генеральний план та план зонування території (у складі генерального плану) 

населених пунктів: с. Буцні, с. Снітівка, с. Гречинці». 

6. Доручити Рівненські філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто» ім. Ю.М.Білоконя - 

виконавцю робіт збір основних вихідних даних, визначених у завданні на 

проектування та сприяти їх збору. 

7. Забезпечити, разом з організацією розробником, та начальником відділу 

архітектури та містобудування Летичівської РДА попередній розгляд матеріалів 

містобудівної документації «Генеральний план та план зонування території (у 

складі генерального плану) населених пунктів: с. Буцні, с. Снітівка, с. Гречинці» 

архітектурно-містобудівною радою при управлінні містобудування та 

архітектури Хмельницької обласної адміністрації. 

8. Забезпечити із залученням організації розробника проведення громадських 

слухань погодження містобудівної документації «Генеральний план та план 

зонування території (у складі генерального плану) населених пунктів:                             

с. Буцні, с. Снітівка, с. Гречинці». 

9. Виготовлену та погоджену містобудівну документацію «Генеральний план та 

план зонування території (у складі генерального плану) населених пунктів:         

с. Буцні, с. Снітівка с. Гречинці» затвердити на сесії селищної ради.  

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Марчук Н.Б.). 

 

 

 

Селищний голова                                                         І. Тисячний 


