
Проект рішення  

 

Від  15.06.2022                                        м. Бурштин                                                       № 4557 

 

Про затвердження проекту містобудівної документації 

« Внесення змін та доповнень до Генерального плану  

міста Бурштин, Івано-Франківської області, з 

розробкою плану зонування території  міста» 

 

 Розглянувши матеріали проекту містобудівної документації «Внесення змін 

та доповнень до Генерального плану міста Бурштин, Івано-Франківської області, з 

розробкою плану зонування території міста»», розробленого ТзОВ «КОМПАНІЯ 

ГЕОНІКС», з метою забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого й 

комплексного розвитку міста, підвищеного рівня благоустрою та створення сприятливих 

умов життєдіяльності населення, керуючись ст.26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до ст.ст.16, 17, 18, 19, 21 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст.12 Закону України «Про основи 

містобудування», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Закону України 

«Про землеустрій», Земельного кодексу України, Водного Кодексу України, ДБН Б.1.1.-

15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.1.1-22:2017 

«Склад та зміст плану зонування території», рішення міської ради від 27 листопада 2019 

№29/84-19 «Про надання дозволу на розроблення проекту містобудівної документації 

«Внесення змін та доповнень до Генерального план міста Бурштин, Івано-Франківської 

області, з розробкою плану зонування території  міста», враховуючи протокол 

громадських слухань від 14.06.2021 року №5, протокол засідання архітектурно-

містобудівної ради управління містобудування та архітектури Департаменту розвитку 

громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури ОДА  від 08.12.2021 №13  п.1, пропозиції та зауваження до проекту документа 

державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, враховуючи 

рекомендації  комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, міська рада, 

                                                                    вирішила: 
 

  1. Затвердити містобудівну документацію «Внесення змін та доповнень до 

Генерального плану міста Бурштин, Івано-Франківської області, з розробкою плану 

зонування території міста», розробленого ТзОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС». 

           2. Сектору містобудування та архітектури та організаційному відділу забезпечити 

доступність матеріалів містобудівної документації шляхом оприлюдненням на офіційному 

веб-сайті Бурштинської міської ради, відповідно до вимог ЗУ «Про доступ до публічної 

документації» та ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності». 

           3.  Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 

покласти на головного відповідального виконавця - сектор містобудування та архітектури. 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування, території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Федів Мар’яну та 

першого заступника міського голови Ростислава Стаська. 

 

 

       Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 

 

 



 

 

 

 

 

Автор проекту: 

 

Т.в.о. завідувача сектору  

містобудування та  архітектури         

                                    __________  2022 ____________________  Т. Білоока 

 

Нач. загального відділу ________2022 ____________________  М. Яцик 

 

Нач. земельно-екологічного 

відділу  ____________________    2022 ____________________ В. Копаниця  

 

Перший заступник 

міського голови                  _______2022  ___________________Р. Стасько 

 

 

Юридичний відділ    ___________ 2022 __________________ 

 

Секретар ради             __________  2022 ___________________Р. Іванюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Пояснювальна записка 
до проекту рішення Бурштинської міської ради від ________ 2022 № ________ 

 

Про затвердження проекту містобудівної документації 

« Внесення змін та доповнень до Генерального плану міста Бурштин, Івано-

Франківської області, з розробкою плану зонування території  міста» 

 

 

1. Сектор містобудування та архітектури Бурштинської міської ради. 

 

На підставі рішення міської ради від 27 листопада 2019 №29/84-19 « Про надання 

дозволу на розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін та доповнень 

до Генерального план міста Бурштин, Івано-Франківської області, з розробкою плану 

зонування території  міста». 

 

2. Відомості про земельну ділянку: 

  Місце розташування: м. Бурштин, Івано-Франківська області 

 

3. Обгрунтування та мета прийняття рішення: 

 

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації 

на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 

забудови території населеного пункту. У складі генерального плану населеного пункту 

розробляється план зонування території цього населеного пункту. 

   Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах 

відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних 

інтересів. 

   Необхідність оновлення генерального плану виникла у зв’язку змінами у 

соціально-політичному становищі держави та нормативно-законодавчій базі України. 

Оновлення пов’язане також із зміною територіального розвитку населеного пункту, 

уточненням функціонального призначення територій, необхідністю коригування червоних 

ліній, зміною основних видів економічної  діяльності, необхідністю розвитку інженерно-

транспортної інфраструктури .  

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

 

   Керуючись cт.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу Міністерства 

регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 

16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», 

ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». 

 

5. Фінансово-економічне  обгрунтування. 

 Реалізація даного  проекту містобудівної документаціїздійснюється за рахунок 

коштів місцевого бюджету відповідно до ст. 10  Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності». 

 

7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

 

 Наслідками прийняття розробленого проекту стане: 

 



           Розроблення містобудівної документації «Внесення змін та доповнень до 

Генерального план міста Бурштин, Івано-Франківської області, з розробкою плану 

зонування території  міста». 

Генеральним планом визначено межі сельбищних територій з диференціацію 

забудови по поверховості та черговості будівництва, а також формування громадського 

центру, рекреаційної зони, промислово-комунальних територій. 

 

 

 

 

 

 Т.в.о. завідувача сектору  

 містобудування та архітектури                                        Тетяна БІЛООКА  


