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З метою забезпечення ефективноi реаrriзацiТ розроблення мiстобудiвноi

документацiТ населених пунктiв, якi входять до скл4ду Краснокутськоi селищноi
територiа.пьноi |ромади, рацiонального використання територii, створення
повноцiнного життевого середовища, комплексного вирiшення apxiTeKTypHo-
мiстобулiвних проблем громади, iнвестицiйноi дiяльностi фiзичних та юридичних
осiб, врахування законних приватних, громадських та державних iHTepeciB пiд час
проведення мiстобудiвноi дiяльностi, збереження iсторико-кулътурного
середовища; керуючись закон€lN,Iи УкраiЪи: п.42 ч.1 ст. 26, ст.31 <Про мiсцеве
самоврядування в УкраiЪi>>, ст. 17 "Про реryлювання мiстобулiвноi дiяльностi",
ст. 5З <Про землеустрiй>>, ст. 12 <Про основи мiстобудування)), ст. 2, ст. 4 <Про

стратегiчну екологiчну оцiнку>, <Про внесення змiн до деяких законодавчих
aKTiB УкраТни щодо планування використання земель), селищна рада

ВИРIШИЛА:
1. Затвердити Програму розроблення мiстобудiвноi документацii

Краснокутськоi селищноТ територiальноi громади на 2022-2024 роки (додаеться).

2. Виконавчому KoMiTery Краснокутськоi селищноi ради оприлюДнити

дане рiшення та Програму розроблення мiстобулiвноi документацii
КраснокутськоТ селищноi територiагlьноi громади Богодухiвського раЙонУ
XapKiBcbKoi областi на 2022-2024 роки на iнформацiйному стендi селищноi ради
та сайтi Краснокутськоi селищноi ради;

3. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з пиТанЬ

житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку (голова СеРГiй
сусло).

Краснокутський
селищний голова

J\b

Iрина КАРАБУТ
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1 Iнiцiатор розроблен"я програмЙ Сектор мiстобудування, apxire*Typ" ,а
будiвництва апараry КраснокутськоТ селищноi
ради

.Щата, номер i назва
розпорядчого документа органу
виконавчоi влади про
розробленнrI прогр€lми

ЗакоН УкраiнИ <Про мiсцеве самоврядуваннrI)),
Закон УкраiЪи пПро реryлюваннrI
мiстобудiвноi дiяльностi>>, Закон Украihи 7l|
набрав чинностi 24 липня 2О2| року <Про
внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB
УкраiЪи щодо планування використання
земель)

a
J Розробник програми Сектор мiстобудування, архiтектури та

будiвництва апараry Краснокутськоi селищноi
ради

4 Вiдповiдальнi виконавцi
програми

Сектор мiстобудування, архiтектури .а
будiвництва апарату селищноi ради, виконавчi
органи селищноi р4ди

5 Учасники прогр€lми Сектор мiстобудування, ap*ir"*ryp" ,а
будiвництва апарату селищноi рuд", виконавчi
органи селищноТ ради

6 Термiни реалiзацii програлли 2022 - 2024 роки
7 Фiншrсування заrrодiв Програ:r,rи Фiнансування Програми здiйснюеr"с"

вiдповiдно до чинного законодавства за
рахунок коштiв бюджету KpacHoKyTcbKoi
селищноi територiапьноi громади

8 Загапьний обсяг фiнансових
pecypciB, необхiдних для
реаrriзацii програми, усього у
тому числi:

9157,56 тис. грн.

2022 piK 4567,64 тис.трн.
2023 piK 2076,20 тис.грн.
2024 piK 25IЗ,72 тис.грн.
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Вступ
в с1..rасних умовах зростае роль планування територiй як ефективного засобу

державного реryлюванЕя iT використання, яке забезпечуе взаемоузгодження в цiй
сферi iHTepeciB особистостi, суспiльства та держави, ценц)у i регiонiв, га.гlузей i
адмiнiстративно-територiшrьних одиниць.

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про реryлювання мiстобудiвноi дiяльностi"
планування територiй на державному piBHi здiйснюсться шшяхом розроблення
Генерагrьноi схеми планування територii УкраiЪи, схем планування окремих частин
територiТ Украiни, а також внесенЕя змiн до них.

Гfuанування територiй на мiсцевому piBHi здiйснюеться шляхом розроблення
та затвердження генеральних планiв населених пунктiв, планiв зонування територiй
i детальних планiв територii.

Вiдповiдно до cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про реryлювання мiстобудiвноi
дiяльностi" програми розвитку регiонiв та населених гryнктiв, програми
господарського, соцiального та культурного розвитку повиннi узгоджувжися з

мiстобудiвною документацiею вiдповiдного рiвня.
.Щля забезпечення реалiзацii завдань, визначених Схемою планування

територiТ XapKiBcbKoi областi, необхiдно :

1. Iнформацiйне забезпечення.
2. Проектне забезпечення - розробка (оновлення):
- комплексний план просторового розвитку територii територiальноi цромади

(надагri <КППЬ);
- плани зонування населених пунктiв громади;
- детапьних планiв територiй населених пунктiв громади;
- генер€rльних планiв населених пунктiв громади;
Програма розроблена в напрямку вирiшенЕя питання органiзацii на правовiй

ocHoBi мiстобудiвноi дiяльностi на територii КраснокутськоТ селищноi
територiа.пьноТ громади, спрямованоi на забезпечення стzlлого розвитку ii територiй
з урахуванням державних, громадських та приватних iHTepeciB.

Програма призначена вирiшити проблемнi питання стимулювання i розвитку
сiл та селищ, рацiонагlьного використання pecypciB та встановлення вiдповiдного

режиму забудови територiй i населених пунктiв.
Програма розроблення Комплексного плану просторового розвитку територii

Краснокутськоi селищноi територiальноi цромади на2022-2024 роки спрямована на
визначення необхiдних обсягiв фiнансування проектно-вишукувальних рОбiт Та

черговостi розробки мiстобулiвноi докумеIIтацii (комплексний план простОРОВОГО

розвитку територii територiа.пьноi цромади (надалi (КППР)), генерЕшьНих пЛаНiВ

населених пунктiв, ДIТ) на територii Краснокутськоi селищноi теРитОРiапьНОi

цромади на перiод до 2024 року.
Програму складено на пiдставi та вiдповiдно до законiв УкРаiЪИ "ПРО

реryлювання мiстобудiвноi дiяльностi", "про Генерагlьну схему планування

територii Украiни", "Про основи мiстобудування", "Про apxiTeKTypHy дiяльнiсть",
Закону Украiни 711 вiд 24.07.2021 <Про BHeceHHrI змiн до деяких законодавчих

aKTiB УкраiЪи щодо планування використання земель> iншими нормативно-
актами.

аJ

правовими



1. Загальнi положення

Визначення TepMiHiB.
У цiй Програмi наведенi термiни вживаються у TaKQMy значеннi:
1) комплексний план просторового розвитку територii територiальноi

громади (надалi (КППР>) - визначае планувальну органiзацiю, функцiона.гlьне
призначення територiТ. Межi функцiонЕlльних зон, дорожню мережу, iнженррно-
транспортну iнфраструктуру тощо у межах територiТ територiальноI громади;

2) генеральний план населеного пункту - мiстобулiвна документацiя на
мiсцевому piBHi, що визначае принциповi положення розвитку, планування,
забудови та iншого використання територii населеного пункту;

3) детальний план терпторii - мiстобудiвна документацiя на мiсцевому piBHi,
що визначае планувальну органiзацiю та розвиток територii;

4) замовник - фiзична або юридична особа, яка мае HaMip щодо забудови
територii (однiеi чи декiлькох земепъних дiлянок) i пода.па в установленому
законодавством порядку вiдповiдну заяву;

5) iнженерно-транспортна iнфраструкгура - комплекс iнженерних,
транспортних споруд i комунiкацiй;

б) мiстобудiвша документацiя - затвердженi TeKcToBi та графiчнi матерiапи з
питань реryлювання планування, забудови та iншого використання територiй;

7) мiстобупiвнi умовп та обмежешня забудови земельно[ дiлянки (даrri -
мiстобулiвнi уплови та обмеження) - документ, що мiстить комппекс плаIIувальних та
архiтекryрних вимог до цроектування i будiвництва щодо поверховостi та щiльностi
забудови земельноi дiлянки, вiдсryпiв булинкiв i споруд вiд червоних лiнiй, меж
земельноi дiлянки, ii благоустрою та озелененЕя, iншi вимоги до об'ектiв будiвництва,
встановленi законодавством та мiстобулiвною документацiею;

S) план зонування територii (зонiнг) - мiстобудiвна документацiя, що
визначае умови та обмеженЕя використання територii для мiстобулiвних потреб у
межа)( визначених зон;

9) мiстобулiвний кадастр - державна система зберiгання i використання
геопросторових даних про територiю, адмiнiстративно-територiапьнi одиницi,
екологiчнi, iнженерно-геологiчнi умови, iнформацiйних pecypciB державних
будiвельних норм, стандартiв i правил для задоволення iнформацiйних потреб у
плануваннi територiй та булiвничтвi, формування галrузевоi скJIадовоi державних
геоiнформацiйних pecypciB.

10) проектна документацiя - затвердженi TeKcToBi та графiчнi матерiа.гtи,

якими визначаються мiстобудiвнi, об'емно-планув€rлънi, apxiTeKTypHi, конструктивнi,
технiчнi, технологiчнi вирiшення, а також кошториси об'ектiв булiвництва;

tl) територiя - частина земноi поверхнi з повiтряним простором та

розташованими пiд нею надрами у визначених межах (кордонах), що Мае пеВНе

географiчне положення, природнi та cTBopeHi в результатi дiяльностi людей Умови i
ресурси.

ГIланування територiй на регiональному piBHi поJIягае у розробленнi Та

затвердженнi комплексного плану просторового розвитку територii територiапьноi

|ромади, реryлюваннi використання ix територiй, yxBarreHHi Та реагriЗацii
вiдповiдних рiшень про дотримання мiстобудiвноi документацii вiдповiдно До

закону.



Комплексний план просторового розвитку територii територiаllьноТ гроМади

визначатиме плануваJIьну органiзацiю, функцiональне призначення територii, межi

функцiонапьних зон, дорожню мережу, iнженерно-тр€lнспортну iнфраструктурУ
тощо у межах територiТ територiапьноТ цромади.

Рiшення про розроблення або кориryвання окремих роздiлiв, кориryВання
показникiв i затвердження (КППР) територii громади приймае селищна РаДа.
Замовником <КППР) територii громади е селищна рада.

кКППР> територii громади затверджуеться рiшенням селищноi ради за УI![ОВИ

отримання позитивного висновку державноi експертизи.
За рiшенням органу виконавчоi впади або органу мiсцевого самоврядуВання

, для розроблення плану зонування, детurльного плану територii KpiM коштiв

державного та мiсцевих бюджетiв можуть залуIатися кошти з iнших ДЖеРеЛ, Не

заборонених законом, за умови виконання функцiй замовника вiдповiдним органом
мiсцевого с€лNIоврядування.

Мiстобудiвна документацiя розробляеться на паперових i електронних носiях
на оновленiй топографiчно-геодезичнiй пiдосновi в цифровiй формi як набОРИ

профiльних геопросторових даних у державнiй геодезичнiй системi КООРДиНаТ i
единiй системi класифiкацii та кодування об'ектiв будiвництва для формування баЗ

даних мiстобудiвного кадастру з урaхуванням даних державного земельного

кадастру.
Програма розроблення мiстобудiвноi документацiТ на територii

Краснокутськоi селищноi територiальноi цромади на 2022-2024 РОКИ (ДаПi

програма) розроблена вiдповiдно до Законiв Украiъи <про основи мiстобудування>),

uпро реryлювання мiстобудiвноi дiяльностi>>, <<про Генерагlьну схему плаЕуванЕя

територii УкраiЪи>, <Про мiсцеве самовряДування в УкраiЪi>>, Закону Украiнп'l1'1
ьiд 24.07.2о2| пПро внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо
планування використання земель>)

2. Мета Програми

метою Програми е органiзацiйне, матерiагrьне та фiнансове забезпечення

розроблення комплексу мiстобулiвноi документацii на територii Краснокутськоi

/nar, lF,(сед.иц{+Iофади БогодУхiвського району XapKiBcbKoi областi для системноi реа-гliзацii
I l державноi регiонапьноi полiтики, обцрунтування основних довгострокових та

поточних прiоритетiв регiонального розвитку, динЕtмiчного, збалансованого

соцiаrrьно-.*о"оriчного розвитку територiй, гармонiйного узгодження iHTepeciB та

ефективноi взаемодiТ влади, бiзнесу i громадськостi, залrIення iнвестицiй,

створення умов для впровадження геоiнформацiйних технологiй з розроблення
(оновлення) мiстобулiвноi документацii; забезпечення селищ та сiльських населених

пунктiв мiстобудiвною документацiею для планомiрного та якiсного вирiшення

питань з реалiзацii державних iHTepeciB пiд час планування, забудови та iншого

використанIrя територii громади.



3. Органiзацiйне забезпечення

сектор мiстобудування' архiтектури та будiвництва апарату селищноi Ради
здiйснюе координацiю роботи по виконанню Програми.

Органи мiсцевого самоврядування забезпечують надання вiдповiдних
вихiдних даних, необхiдних для розроблення мiстобудiвноi документацiI. З метою
органiзацii контролю та монiторинry виконання Програми органи мiсцевого
самоврядування нарост€lючим пiдсумком iнформують сектор мiстобудування,
архiтектури та будiвництва апарату селищноi Ради щодо виконання iT завдань i
заходiв.

При розробленнi Комплексного плану просторового розвитку територii
територiагrьноi громади який визначатиме планувапьну органiзацiю, функцiонапьне
призначення територii, межi функцiон€lльних зон, дорожню мережу, iнженерно-
транспортну iнфраструктуру тощо у межах територii територiшlьноi громади.

.щля органiзацii ведення бази даних i здiйснення контролю за виконанням
МiСТОбУДiвноi документацii на мiсцевому piBHi необхiдне вiдповiдне технiчне та
кадрове забезпечення.

сектор мiстобудування' архiтектури та будiвництва апарату селищноi Ради
веде контроль за виконанням заходiв Програl,rи. Пiдсумки роботи розглядаються на
вiдповiдних нарада( за )пIастю представникiв вiдповiдних робочих цруп та сектору
мiстобудування, архiтекryри та будiвництва апарату селищноi ради.

сектор мiстобудування' архiтекryри та будiвництва апарату селищноi Ради
готу€ зведену iнформацiю щодо стану виконання Програми.

4. Проблемп та шляхп розв'язання

ПРОгРама розроблення мiстобудiвноi документацii на територii
КРаснокутськоi селищноi територiа.гlьноi громади на 2022 - 2024 роки спрямована
на створенЕя належних умов реалiзацii Закону Украiъи <про реryлювання
мiстобудiвноi дiяльностi> i BpElxoBye Методичнi рекомендацii щодо використанЕя
комплексного плану просторового розвитку територii територiшrьноi громади який
визначаТиме плаНувальнУ органiзаЦiю, фунКцiонапьне призначення територii, межi
функцiон€lльних зон, дорожню мережу, iнженерно-транспортну iнфраструктуру
ТОЩО У МеЖаХ ТеРИтОрii територiшlьноi громади. Програма визначае напрями
КОМПЛеКСНОГО вирiшення питань у галузi розроблення мiстобудiвноi документацii,
фОРмУвання нових пiдходiв iT оновлення, монiторинry i контролю iT виконання,
с)л{асного використання при прийняттi рiшення з планування територii.

За суrасними умовами i потребами у мiстобудiвнiй дiяльностi, використаннi
теРиторiшlьних pecypciB, змiни напрямкiв i прiоритетiв в господарськiй дiяльностi
На ТеРиТОрii селищноi територiальноi громади та у зовнiшнiх Гi вiдносин€lх з iншими
РаЙонами, якi зумовленi ринковою економiкою, виника€ об'ективна необхiднiсть
КОРИryВаННЯ наявноi мiстобудiвноi документацii. Слiд визначити наявнiсть
мiстобудiвноi документацii населених пунктiв громади, яка потребуе розроблення
вiДповiДних роздiлiв та скJIадових частин, передбачених вимогами документацii
наСелених пунктiв |ромади, яка потребуе розроблення вiдповiдних роздiлiв та



скJIадовИх частиН, передбачениХ вимогами дiючого законодавства Украiни в сферi
мiстобудування, зокрема Законом Украiъи "про реryлювання мiстобудiвноi
дiяльностi".

На теперiшнiй час скJIадна ситуацiя в розробленнi мiстобудiвноi документацiТ
скJIа"лася насамперед через :

- недоОцiнкУ важливостi мiстобуДiвноi документацii на мiсцевому piBHi
виконавчоi влади, масштабiв змiн, якi стались у мiстобудiвнiй полiтицi населених
пунктiв в ходi проведення економiчних рефоРМ, а також дозволило прийняття
суперечливих рiшень щодо забудови територiй й оскарженню цих рiшень;

- недосТатнiстЬ фiнансування робiт з розроблення мiстобудiвноi документацii,
що приводить до ii старiння на етапi затвердження, порушенЕя технологiй iT
розроблення, неможливiстю використання в с)часних геоiнформацiйних системах
управлiНня територiями з питань розвитку житлового будiвництва, формування
вiдповiдноТ iнженерноi та транспортноi iнфраструктури, пiдприемств
обслуговування;

- вiдсутнiсть послiдовноi державноi полiтики щодо комплексного розвитку
територiй, формування iнвестицiйно-привабливих умов у сферi мiстобудування;

- \r('5ulau,I,('Ivrt1lý,t,b у речOрмуваннr вlдносин власностl на землю та маЙно при
запровадженнi нових органiзацiйно-правових фор' господарювання i планування
територii;

- ВiДСУТНiсть цiлеспрямованоi державноi полiтики у реконструкцii планово-
висотноi основи та картографiчних матерiалiв населених пунктiв вiдповiдно до
введеноi, постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 22.09.2004 NЬ 1259 (зi
Змiнами), .Щержавноi геодезичноi референтноi системи координат УСК-2000;

- ВiДСУТнiсть комплексного пiдходу у впровадженнi геоiнформацiйних
ТеХНОЛОгiЙ Для управлiння територiею, створення та ведення мiстобудiвного
КаДастру, впровадження автоматизацii проектноi дiяльностi за свiтовим досвiдом;

- НИЗЬКИЙ piBeHb матерiапьно-технiчного забезпечення регiонагlьних проектних
УСТаНОВ У сферi мiстобудування та недостатнiсть спецiалiстiв з розроблення
мiстобудiвноi документацiТ.

На теРиторii Краснокутськоi селищноi територiальноi громади 66 населених
ПУнКтiв, з них 2 селища мiського типу, у тому числi 1 iсторичний населений rтункт
(генеральнi плани на цi населенi rтункти потребують оновлення) та бЗ села, з них:

на 44 сiл (тобто 70%) генеральнi плани наявнi, апе потребують оновлення;
на 19 сiл (тобто 30%) генер€rльнi плани вiдсутнi, цi села не розвиваються

частково вiдбулося обезлюднення сiльськоi мiсцевостi, але потребують розробки.
Перелiк наявноi мiстобудiвноi документацii населених пунктiв Краснокутськоi

селищноI територiапьноi цромади викладений в .Щодатку Jtlb1.

Фiнансова складова всього обсяry робiт з оновлення та розробки мiстобудiвноI
документацii складае - 9|57,56 тис.|рн.

Забезпечення мiстобудiвною документацiею населених гryнктiв на територii
Краснокутськоi селищноТ територiальноI цромади не вiдповiдае сl,часним вимогам.

РозвОязання проблеми, що склапась, можJIиве Iшляхом виконання Програми за

безсистемнiсть реформуваннi в11дносин власност,i маино

умови належного законодавчого та фiнансового забезпечення. Подаrrьше
супроводження та оновлення мiстобулiвноi документацii буле органiзовуватись у



вiдповiдностi до Закону Украihи оПро реryлювання мiстобудiвноi дiяльностi> за
рахунок коштiв державного, обласного, районного, вiдповiдних мiсцевих бюджетiв
та iнших джерел, не заборонених законом.

Заходи Програми розробленi з урахуванням u"bi.y стану мiстобудiвноi
документацii i спрямованi на вирiшення означених проблем.

Решiзацiя Програми буде здiйснюватися шляхом розроблення мiстобудiвноi
документацii iз з€Lлу{енням коштiв бюджету територiшlьноi громади та iнших
джерел фiнансування вiдповiдно до вимог чинного законод€лвства.

5. Завдання Шрограми

Основним завданням цiеi програми " Ъ"*о"ч"", заходiв (розробка) щодо
вирiшення питанЕя забезпеченостi мiстобудiвною документацiею населених
пунктiв, яка визначить ocHoBHi напрямки мiсцевих програм соцiально-економiчного
розвитку вiдповiдних територiй, органiзацiя постiйного контролю стану реалiзацiI
мiстобудiвноi документацii i використання територiй для мiстобудiвних потреб з

урахуванням стратегiчних напрямкiв розвитку громади.
На виконання Закону Украiни <Про реryлювання мiстобулiвноi дiяльностi> з

метою забезпечення стЕtлого соцiально-економiчного розвитку сiл та селищ
KpacHoKyTcbKoi селищноi територiальноТ цромади, Програмою передбачаеться
проведення роботи по реалiзацii державноi полiтики в галузi мiстобудування. Одним
iз основних напрямкiв заходiв, передбачених Програмою, е органiзацiя планування
територiй на piBHi громади.

Першим етапом перспективного територiального планування е розробка
Комплексного плану просторового розвитку територii |ромади та генер€lпьних
планiв населених пунктiв громади.

Згiдно iз вимогЕtI\{и Закону УкраiЪи пПро реryлювання мiстобудiвноi
дiяльностi> мiстобудiвна документацiя повинна розроблятися на паперових i
електронних носiях на оновленiй картографiчнiй ocHoBi в цифровiй формi як набори
профiльних геопросторових даних у державнiй геодезичнiй системi координат УСК-
2000 i единiй системi класифiкацii та кодування об'ектiв будiвництва для
формування баз даних мiстобудiвного кадастру.

В цьому нtшря\{ку Програшrою передбаченi з€lходи щодо цриведення
картографiчншс MaTepia.rriB у вiдповiднiсть до вимог Законiв УкраiЪи та дiючих норм i
правил, створення единоi цифровоi топографiчноi основи територii громqди для
ведення мiстобулiвного кадастру.

Забезпечення населенID( пункгiв Краснок5rгськоi селиIlцlоi територiальноi гром4ди
мiстобудiвною документацiоо сlr.rасного рiвня спрямовано на визначення перспектив
просторового розвитку територiй, створення умов для рацiонапьного використання
земель, а саме:

- здiйснення робiт iз розроблення генера.льних планiв селищ та сiл громади;
- розробка проектноi документацii щодо встановленЕя меж населених гryнктiв з

урахуванням перспективних напрямiв цiльового використання територiй;



- УРаХУВаННя ВиМог пам'ятко-охоронного законодавства щодо визначення
iСТОРичних ареалiв та виготовлення iсторико-архiтектурного опорного плану при
розробцi зазначеноi проектноi документацii; '..- ПРОВеДення розмежування земель державноt l комунальноl власностi;

- ЗабеЗпеЧення дотримання чинного законодавства в питанЕях видiлення
ЗеМелЬних дiлянок (у тому числi шляхом проведення земельних аукцiонiв) пiд
бУдiвництво соцiшlьного житлц об'ектiв промисловостi, торгiвлi, транспортноi
iнфраструктури тощо;

- РОЗРОбКа планiв належного контролю за ефективним використанЕям земель на
територii.

б. ОбrрУнтування необхiдностi ,а 
""*ивостi реалiзацii Програми

Пiдвищення статусу мiстобудiвельноi дiяльностi е питанням акту€rльним i
ПеРшоЧерговим дJIя селищ та сiл цромади. З метою пiдвищення iнвестицiйноi
пРивабливостi територii громади HoBi й оновленi генерагrьнi плани надають
пРiоритетне значення для запуIення iнвестицiйних коштiв. Реагliзацiя напрямiв,
ПеРедбачених Програмою, дозволить суттево досягти ст€lлого розвитку з плаIтування
територii, зощрема:

- розв'язати проблему розроблення мiстобудiвноi документацii;
- забезпечити територiю населених пунктiв планово-висотною основою та

Картографiчними матерiалами на базi нацiонапьноi системи вiдлiку та державноi
системи координат;

- оноВити мiстобудiвну документацiю iз застосуванням сrIасних
геоiнформацiйних технологiй, що дозволить сформувати базп даних для роботи
мунiципапьних ГIС, що впровадхýдоться у систему управлiння територiею;

- Удосконалити механiзм державного реryлювання процесу оновлення
мiстобудiвноi документацii;

- покращити збереження, охорону та використання пам'яток архiтекryри та
мiстобудування, а також iсторичноi забудови;

- полiпшити iнвестицiйний клiмат у населених tryнктах та забезпечити iх
зба.гrансований соцiально-економiчний розвиток;

- забезпечити запобiгання шкiдливого впливу господарчоi та iншоi дiяльностi
фiзичних та юридичних осiб на довкiлля мiстобудiвними засобами;

- значно зменшити у подaльшому витрати часу та коштiв на оновлення
мiстобудiвноi документацii, а також налагодити автоматизований монiторинг ii
виконання;

- реконструювати та технiчно переоснастити дiяльнiсть проектних орг€lнiзацiй

у сферi мiстобудування.
.Що 2024 року цромада повнiстю буле охоплена мiстобудiвною

документацiею на ocнoBi мiстобудiвного та земельного к4дастрiв.
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7. Розробка мiстобудiвноi документацii

комплексне розроблення мiстобудiвноi документацii у Краснокутськiй
селищнiй територiа.rrьнiй гром4дi на 2о22-2024 роки спрямоване "u "ф-""опроблемних пит€lнь щодо стимулювання та розвитку територiй, рацiоншlьного
використання pecypciB та встановленЕя вiдповiдного режиму забудови територiй
населених пунктiв.

програмою визначаються необхiднi обсяги фiнансування проектно-
вишукувальних робiт та черговостi розробки мiстобудiвноi докрлентацii
(Комплексного плану просторового розвитку територii громади, генераJIьних планiв
населених пунктiв) в Краснокутськiй селищнiй територiальнiй громадi на перiод до
2024 року. Розрахунки BapTocTi мiстобудiвноi документацiI 

"n 
*o"""i за

узагальненпмп показникамп з розрахунIqу BapTocTi розроблення планувально[
документацii на 1 га площi територi'i та вiдповiдно кiлькостi наявного
населення.

ОбсягИ фiнансуВаннЯ розробкИ мiстобуДiвноТ докуменТацii вказанi у цiнах
станом на 2021 piK i розра<ованi на пiдставi opieHToBHoi BapTocTi проектно-
вишукувальних робiт, визначеноi за даними проектних органiзацiй, якi е
виконавцями Комплексного плану просторового розвитку територii гром4ди та
генеральних планiв населених пунктiв. Черговiсть виконання проектно-
вишукуВальних робiт на перiод 2022-2024 poKiB встановлена з урахуванням
прiоритетних напрямкiв розвитку територiй, aкTyzrлbнocTi вирiшення означених
програмою проблем щодо розвитку територiй та ефективностi використання коштiв
на виконаннЯ передбачених заходiв, а також на пiдставi пропозицiй органiв
мiсцевого самоврядування.

Г[ЛаНУВання територii на регiональному piBHi здiйснюеться шляхом
РОЗРОбЛеННЯ КОмплексного плану просторового розвитку територii громади.

РiШеННЯ Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку
територii |ромади або щодо кориryвання окремих ix роздiлiв приймае селищна рада.

ПРИ РОЗРОбленнi, кориryваннi Комплексного плану просторового розвитку
ТеРИТОРii ЦРОМаДи повиннi враховуватись стратегiчнi напрямки соцiапьно-
еКОНОМiчнОГо розвитку територiЙ, передбаченi Схемою планування територii
XapKiBcbKoi областi, вiдповiдними обласними процрамаI\dи, якi е визначальними при
прийняттi мiсцевих програм соцiально-економiчного розвитку.

На Реагliзацiю заходiв Програми щодо розроблення Комплексного плану
просторового розвитку територii громади передбачаеться 4567,64тис. грн.

ГенершlьниЙ план населеного пункту е основним видом мiстобудiвноТ
ДОКУМенТацii на мiсцевому piBHi, призначеноi для обцрунryвання довгостроковоi
стратегii пл€lнування та забудови територii населеного пункту.

Генерагlьний план населеного пункту розробляеться та затверджуеться в
iHTepecax вiдповiдноi територiагlьноi громади з урахуванням державних,
громадських та приватних iHTepeciB.
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строк дii генерального плану населеного пункту не обмежуеться.
Змiни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частiше,

нiж один рЕIз на п'ять poKiB.
.Щля населениХ пунктiВ з чиселЬнiстЮ населенНя до 50 тисяч осiб генерапьнi

плани можуть поеднуватися з детальними планами всiеi територii таких населених
пунктiв.

Дя населених пунктiв, занесених до Списку iсторичних населених мiсць
украiъи, В межах визначених iсторичних арешriв У складi генерального шIану
населеного пункту визначаються режими реryлювання забудови та розробляеться
iсторико-архiтектурний опорний план, в якому зазначаеться iнфорrчцi" про об'екти
культурноi спадщини.

.Що Списку iсторичних MicT XapKiBcbKoi Ъбластi, затвердженого Постановою
КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд 26.07.2001 Ns 878, занесено смт. Краснокутськ.

у складi генерапьного плану населеного пункту може розроблятися план
зонування територii цього населеного пункту. Г[пан зонування територii може
розроблятися i як окрема мiстобудiвна документацiя пiсля затвердження
генерального плану.

невiд'емною скJIадовою плану зонування територii (у складi генер€rпьного
плану чи окремо) е проект землеустрою щодо впорядкування територii населеного
пункту.

.ЩеТШlьний план територii уточнюе положення генерапьного плаIIу населеного
ПУНКТУ Та Визначае планувапьну органiзацiю i розвиток територiI. .Щетаrrьний план
ТеРИТОРii розробляеться i затверджуеться вiдповiдно до положень Закону Украihи
"ПРО РеryЛЮВання мiстобудiвноI дiяльностi" у порядку, визначеному центр€lльним
ОРГаНОМ ВИКонаВчоi влади з пит€lнь будiвництва, мiстобудування та архiтектури.

ЩаНi ЩоДо орiентовного обсяry коштiв, необхiдний для розроблення та
ОНОВЛеНня мiстобудiвноТ документацii (Комплексного плаЕу просторового розвитку
ТеРИтОРii територiа.пьноi громади, генерaльних планiв, розробки проектiв зонування,
Дет€rлЬних планiв територiЙ населених пунктiв та оновлення топографiчноТ основи
на вiдповiднi територii) по населеним пунктам Краснокутськоi селищноi
територiа.пьноi цромади наведенi у .Щодатку 2.

Щанi щодо ресурсного забезпечення Програми розроблення мiстобудiвноi
документацiТ у Краснокутськiй селищнiй громадi на 2022-2024 роки наведено у
,Щодатку 4.

8. 0бсяги та джерела фiнансування Програми

Реалiзацiю Програми передбачасться здiйсtповати за ра)(унок :

- коштiв обласного бюджеry;
- коштiв районного бюджету;
- коштiв бюджету територiапьноi цромади;- коштiв iнших джерел, не заборонених законодавством.

Фiнансування Програrrли за pil(yнoк обласного, районного бюджетiв, бюджеry
територiа.гrьноi цромади здiЙснюетъся вiдповiдно до нмвних фiнансових pecypciB.

Зага.гrьний обсяг фiнансування Програмп - 9157 ,56 тис.црн, у тому числi з:
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- обласного бюджету - 00,0 тис.грн,
- з районного бюджеry - 00,0 тис.грн,
- бюджет територiальноi громади _ 9|57,56 тис.грн.
- iнших джерел - 00,0 тис.грн.

9. Очiкуваний результат

за результатап,Iи реапiзацii Програми буд. розроблена схема плануванЕя
територii громади, оновлена мiстобудiвна документацiя на 2 селища та 44 сiл.

ЕфекТ вiД виконання Програми пiдвищення соцiально-економiчноi
ефективностi громади, полiпшення екологiчних параметрiв i збереження
середовища, вдоскон€rлення архiтекryрно-естетичних характеристик простору
життедiЯльностi населення, розробленЕя мiстобудiвноi документацii.

програrr,rою передбачаеться наJIагодити дiевий контроль за дотриманням
чинних законодавчих i нормативних akTiB у сферi мiстобудування, реryлюванням
забудови та використанням територiй населених пунктiв Краснокутськоi селищноi
територiальноi громади, врахування державних, громадських та приватних iHTepeciB
пiд час забудови територiй на мiсцевому piBHi, забезпеченЕя доступноi та повноi
iнформаЦii прО наявнiсТь на терИторiях вiдповiдних адмiнiстративно-територiапьних
одиниць земель державноi та комуншtьноi власностi, якi не наданi у користуванЕя
та мо)Iqль бути використанi пiд забудову, а також iнформацiю щодо мiстобудiвних
умов та обмежень земельних дiлянок тощо, з€rл)чення iнвестицiй у розвиток
територii цромади.

Завiдувач сектору мiстобудуванпя,
архiтектури та будiвництва апарату
селищноi рrдп, головний apxiTeKTop Iрина ГУЗЕНКО
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Iнформацiя щодо наявноi мiстобудiвноiдоlсументацil (геперальних планiв) насе;rених
rrунrсгiв Красноlgrгськоi селпщпоi ради (додаток 1)

}tb

з/п
Наймешування насепепого

пункry
PiK розроблення геrrераJIьного

плаЕу, TepMiH дii
TepMiH

дrr
1 114l смт Костянтинiвка 1977 -1997 потребуе оновленЕя 20t7
2 1 l42 с-ще Кам'яно-Хугiрське 1 988-2008 потребуе оновленЕя 20l9
J 1143 с-ще Ковалiвське 1 988-2008 потребуе оновлення 20l9
4 l144 с-ще Степове Вiдсугнiй, потребуе розроблення 201.9
5 1 145 смт Краснокутськ 1 989-201 0 поmебуе оновлення 201-6
6 1 146 с Основинцi 1 98 1 -2000 потребуе оновленЕя 20l7
7 |l47 с Ситники Вiдсугнiй, потребуе розроблення 2018
8 1148 с Степанiвка 1 966-1 990 потребуе оновлення 2018
9 1149 с Чернещина 1 990-201 0 потребуе оновленЕя 2018
10 1150 с В'язова 1 967-1 990 потребуе оновпення 20Iб
11 1151 с Михайлiвка вiдсутнiй, потребуе розDоблення 201 8
l2 1 152 с Одрада 1967 -|990 потребуе оЕовлеЕIIя 2020
13 1153 с олiйники Вiдсугнiй, потребуе розроблення 2020
I4 1154 с Ршдава вiдсутнiй, потребуе розроблепня 2020
15 1l55 с Катl.тrиriвка 1 968- 1 990 потребуе оновлення 2018
16 1156 с Мойка Вiдсугнiй, потребуе розроблення 2018
|7 1157 с Качапiвка 1987 -2007 потребуе оновленЕя 201.7
18 l 158 с Бузове l 989-201 0 потребуе оIIовлення 20l 8
19 l l59 с Карайкозiвка 1 989-20 1 0 потребуе оновленЕя 2019
20 l160 с KycTopiBKa |987 -2007 потребуе оновлення 2018
2l 1 161 с-ще МихаI)iлiвське Вiдсугнiй, потребуе розроблення 2020
22 T162 с Павлюкiвка 1 989-20 1 0 потребуе оновлення 201'7
2з 1163 с Петрiвське 1 989-20 l 0 потребуе оновлення 201.7
24 1164 с Шевченкове 1 989-20 1 0 потребуе оновлення 2020
25 1165 с Китченкiвка вiдсугнiй, потребуе розроблення 2017
26 1 166 с Благодатне Вiдсугнiй, потребуе розроблення 2020
27 l|67 с Кова.тlьчукiвка вiдсупriй, потребуе розроблення 20l9
28 l168 с Коломацький IIIлях Вiдсугнiй, поmебуе розроблення 20|9
29 1169 с.Бузове (бувше с-ще Комсомс 1 970-1 990 потребуе оновлення 20l9
30 1170 с HacTeHbKiBKa вiдсугнiй, потребуе розроблення 2020
31 1171 с Сергiiвка вiдсутнiй, потребуе розробленЕя 2020
з2 ||72 с Козiiвка 1 990-20 1 0 потребуе оновлення 20lб
33 1 173 с Городне 1987 -2007 потребуе оновлення 20l7
з4 1174 с-ще Лr^жи Вiдсугнiй, потребуе розроблення 2020
35 1 175 с Прокопенкове вiдсугнiй,потребуе розDоблення 2020
36 ||76 с ХодунаrЪка 1 970- 1 990 потребуе оновлення 201.9
з7 It77 с КолонтаrЪ l 968- 1 990 потребуе оновлення 201.6
38 l178 с KarrparrcbKe вiдсугнiй. поmебуе розроблення 2020
з9 l 179 с Котелевка t 968- 1 990 потребуе оIIовлення 2020
40 1180 с Любiвка 1 968- 1 990 потребуе оновленЕя 20],6
4| 118l с Мурафа 196'l -|997 потребуе оновлення 20Iб
42 1 182 с-ще Володимирiвка l 970-1 990 потребуе оЕовлення 201-7
4з l183 с-ще Лiсне Вiдсугнiй, потребуе розроблення 2020
44 1184 с Мирне 1 968- l 990 потребуе оновлення 20l7
45 1185 с-ще Оленiвське 1 970-1 990 потребуе оновлення 20]'7
46 1186 с-ще Пильнянка вiдсугнiй, потребуе розроблення 2020
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47 1187 с-ще Сорокове 1970-1 990 потребуе оновлення 201.9
48 1l88 с олексiiЪка l97 2-1992 потребуе оновленЕя 2017
49 1189 с Бiдило вiдсугнiй потребуе розроблення 2020
50 1190 с-ще Водяне 1 970- 1 990 потребу0 оновлення 2017
51 1191 с-ще.Щублянка 1 970-1 990 потребуе оновлення 201-7
52 1192 с-ще Прогрес вiдсугнiй, потребуе розроблення 201'9
53 1193 с Сонцедарiвка Вiдсупriй, потребуе розроблення 2017
54 !]!4 с.Прапор (бувше с Червоний f 1 968- 1 990 потребуе оновленЕя 20l9
55 1195 с Пархомiвка |987 -2007 потребуе оЕовлення 20|6
56 1 196 с Гаркавець 1987 -2007 потребуе оновлення 2018
57 1197 с-ще Павлiвка t 97 1 -1 990 потребуе оновленЕя 201-9
58 1l98с.Степове (бувше с-ще Пiонерс 1 971 -1990 потребуе оновлення 20l9
59 1 199 с Рябоконеве I994-20l 4 поmебуе оновлення 20l7
60 1200 с Березiвка I994-20I 4 потребуе оновленЕя 201-9
бl 1201 с Гринiв Яп 1994-201- 4 потребуе оновлення 2020
62 |202 с Зубiвка l99 4-201 4 потребуе оновлення 20l9
бз 1203 с Ковшtiвка l994-20l 4 потребуе оновлення 2018
64 1204 с KoMapiBKa |99 4-20Т 4 поюебуе оновлення 2018
65 1205 с.Хугiрське (бувше с Комсомо l994-20l 4 потребуе оновлення 2018
66 1206 с Слобiдка |994-20]' 4 потребуе оновлення 20т7
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ОрiентоВнпй обсЯг коштiВ, необхiДних для розроблення мiстобудiвноi

документацfii по населеним IryHKTaM KpacHoKyTcbKoi селищноi радп
Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi та схеми планування територii

(додаток 2)

Jtг
з/п

Наftменуванttя
насепено2о

пункmу

Перапiкзохоdlв
проzролru

,Щсlсераш
фlнансуванllя

BidпoBidallbHi
вuконавцi

Орkнповнl обслzu

фiнансу вання (в арпtсtпь),
пасzрн)

2022 2023 2024

1

с-ще Кам'яно-
Хугiрське

оновлення
генерального

ппану,
позпобка IШТ

Кошти бюджету
терrгорiаrrьноТ

громади
салIщна рада

15,0

2,

с-ще Кова.пЬське оновлення
генерaшьного

Iшану, розробка
дпт

Кошти бюджеry
терrгорiалрноi

громади
селIщна рада

2l,|2

J.

с-ще Степове Розробка
пенерапьного

ш8ну, розробка
дпт

кошти бюддету
терrгорiальноI

громади
сеJIищна рада

з0,0

4.

с основиrщi оновлення
генер€шьного

плану, розробка
дпт

Кошти бюджеlу
територiальноТ

громади
селIщна рада

,7з,0

5.

с Сrrтнrдси Розробка
генераJIьного

шоц, розробка
дпт

Кошти бюджеry
терrтгорiапьноТ

громади
селищна рада

25,0

6.

с Степанька оновлення
генершIьного

гшану, розробка
дпт

Кошти бюджету
терlrгорiа.пьноi

громади
селищна рада

50,4

,7,

с Чернещина ОНОВЛеННЯ 
| ко.r, бюджету

"":Р-"_::::л l територiапьноi'
шану, розроока l-----,ifiIT. | гRомапи

селLrщна рада

80,0

8.

смшпfuiька Розробка
генераJIьного

шону, розробка
Jшт

Кошти бюджеry
терlrгорiальноI

громади

сеJхщнарада з0,0

9.

с Олрала оновлення
генераJIьного

шзну, розробка
]шт

l селIщна радакощти орд*"у 
l

територlаJIьноl 
lгромади 
l

20,0

10.

с олiйнIжи Розробка
генерального

шаrrу, розробка
шIт

Кошти бюджеry
терrгорiальноТ

громади

сеJпщнарада
,7,7,,75

ll
с Раtцава Розробка

генер€tльЕого
rшану, розробка

шIт

Кошти бюджету
тершторiальноТ

громади

селшцна рада 7,7,,75

|2.

с КашryнЬка оновлення
генераJIьного

шану, розробка
дпт

Кошти бюджеry
терlтгорiальноТ

громади

селIщна рада 85,0

1з.

с Molka Розробка
генераJIьного

ш8rrу, розробка
шIт

Кошти бюджеry
терlаторiальноТ

громади с/р

селIщна рада
)о ))

50,0

|4.
с Бузове оновлення

генерального
ппанч. розробка

Кошти бюджеry
територiапьноi
rDомади

рада



дпт

l5.

с Караlfuозiвка оновлення
генерапьного

ш&ц, розробка
дпт

Кошти бюджету
терlтгорiальноi
громади

селIщнарада 45,0

l6.

с КусmрЬка оновленrrя
генерального

ш&ну, розробка
]шт

Кошти бюджеry
терrгорiапьноi
громади

сел}щна рада 45,0

1,7.

с-ще Мш<аifuliвсы Розробка
генераJъного

шану, розробка
дпт

Кошти бюджеry
територiшrьноI
громади

селIщна рада 45,0

l8.

с Паыпокька оновленrrя
генерального

плаЕу, розробка
дпт

Кошти бюджеry
терrгорiшlьноi
громади

селлщна рада 45,0

l9.

с Петрiвське оновлення
генерального

шшry, розробка
Jшт

Кошти бюджеry
терллторiальноТ
громади

селIщнарада 50,0

20.

с Шевчешсове оновпення
генерального

плаЕу, розробка
дпт

Кошти бюджеry
територiшtьноi
громади

сел}щна рада 41,8l

2l.

с Кrгчеrпська Розробка
генераJъного

шаЕу, розробка
Jшт

Кошти бюджеry
територiальноi
громади

сеJIIщна рада 99,7

22.

с Благодатне Розробка
генерЕUIьного

ппаЕу, розробка
Jшт

Кошти бюджеry
територiшlьноi
громади

селшцна рада 35,0

2з,

с Коваllьчукiвка Розробка
генерального

ппану, розробка
дпт

Кошти бюджеry
терrгорiальноi
громади

селIщна рада 25,0

24.

с КоломаlIький
IIIлл(

Розробка
генераJIьного

шоltу, розробка
]шт

Кошти бюджеry
терlтгорiальноI
громади

сел}Iщна рада 25,0

25.

с-ще Брове оношrенrrя
генерального

шону, розробка
]шт

кошти бюджеrry
терlтгорiальноi
громади

сешIщна рада 40,0

26.

с Настеtъкiвка Розробка
генерального

шану, розробка
дпт

Кошти бюджеry
терlтгорiаrrьноi
громади

сел}rщна рада 70,0

2,7.

с СергiЪка Розробка
генерального

плану, розробка
дпт

кошти бюджету
терrгорiальноi

громади

селIщнарада 70,0

28.

с Городне оновлення
генераJIьнопо

шану, розробка
]шт

Копrги бюджеry
терl.t,горiапьноТ

громади

сеJпщна рада 80,0

29.

с-ще Лучки Розробка
г€нерtUIьного

шоЕу, розробка
Jшт

Кошти бюджеry
територiальноi

громади

селIщна рада з0,0

з0. с Прокопешсове Розробка кошти бюджету селIщна рада з0,0

lб

I

l

I

I

l



генерального
шаIry, розробка

Jшт

терI{горiальноi
громади

зl.
с Ходпrаiвка оновлення

генераJъного
ппаЕу, розробка

дпт

Кошти бюджеry
територiапьноТ

громади

селищна рада, 30,48

з2.

с Каrrранське Розробка
генерального

шоЕу, розробка
дпт

Кошти бюджеry
терl,rгорiапьноi

громади

сел}rщна рада 56,з

JJ.

с Котtлевка оновлення
генерального

шону, розробка
JmT

Кошти бюджеry
терl,rгорiальноi

громади

селищна рада з5,0

з4.

с JIюбiвка оновлення
генерЕUIьного

шаrту, розробка
дпт

Кошти бюджеry
Teplпopia-TlbHoT

громади р

селIццЕа рада 57,1 1

35.

с-ще Володlплlарil оновленrrя
генер:lльного

шоЕу, розробка
дпт

Кошти бюджеry
тери:горiшlьноi

громади

селIщна рада 15,0

з6.

с-ще Лiсне Розробка
г€нерального

плаЕу, розробка
дпт

Кошти бюджеry
територiальноТ

громади

селIщна рада 25,0

эl-

с Мирне оновлення
генерального

шаrry, розробка
дпт

Кошти бюджеry
терrгорiа.тlьноi

громади

селIщнарада 40,0

38.

с-ще оленiвське оновлення
генерапьного

ппану, розробка
дпт

Кошти бюджеry
терлггорiапьноi

громади

селIщна рада 20,42

з9.

с-ще ПrrтIьrrяrпса Розробка
генерального

ш8ну, розробка
дпт

Кошти бюджеry
терlтгорiапьноТ

громади

селIщна рада 25,0

40.

с-ще Сорокове оновлення
генерапьного

ппану, розробка
дпт

Кощги бюджеlry
терlтгорiапьноi

громади

селIщна рада l9,0

4l.
с Бцшrо Розробка

генерального
ш8ну, розробка

дпт

Кошти бюджеry
терrгорiальноi
громади

селищна рада 20,0

42.

с-ще Водяне оновлення
генерtuьного

шану, розробка
Jшт

Кошги бюджеry
територiаllьноТ
громади

селIщна рада 70,0

4з.

с-ще ýблянка оновленrrя
генераJIьного

ш8lту, розробка
]шт

Кошти бюджеry
територiальноТ

фомади

селищна рада 70,0

44.

с-ще Прогрес Розробка
генерапьного

шаrту, розробка
дпт

Кошти бюджеry
терrгорiальноТ
rромади

селищна рада 24,56

45.
с Сошlедарька Розробка

генерального
плаIry, розDобка

Кошти бюджеry
терллторiальноТ
гDомади

селищна рада 25,0

|7



дпт

46.

с Прапор оновлення
генерального

плану, розробка
дпт

кошти бюлжеry
територiаllьноi
громади

селIщна рада l5,0

47.

с ПархомЬка оновлення
генерaшьного

шану, розробка
дпт

Коцrти бюдкеry
терrгорiальноI
громади

селищна рада 70,0

48,

с ГаркавеIр оновлення
генерапьного

шану, розробка
lшт

Кошти бюджеry
терrгорiшlьноi
громади

селшцна рада 35,0

49.

с-ще ПавлЬка оновленrи
пенераJIьного

ш8ну, розробка
Jшт

Кошти бюджеry
терrгорiальноТ
громади

селIщна рада зз,з

50.

с-ще Пiонерське оновленrrя
генераJIьною

шану, розробка
дпт

Кошти бюджеry
тери:горiшlьноi
громади

селIщна рада 20,0

5l.

с Рябоконеве оновленrrя
генерального

ппаЕу, розробка
Jшт

Кошти бюджеry
терlтгорiальноi
громади

селIщна рада 70,0

52.

с БерезЬка оновленrrя
генерального

шаtry, розробка
]шт

Коцrти бюдхсеry
територiальноi
громади

селищна рада 58,0

53.

с ГршЬ Яр оновлення
генерzшьного

шarry, розробка
]шт

Кошти бюджеry
територiальноi
громади

селIщна рада 50,0

54.

с ЗубЬка оновленrя
генеральнопо

шану, розробка
дпт

Кошти бюджеry
терлrгорiальноi
громади

селищна рада 50,0

55.

с KoBmtiBKa оновлешrя
генераJIьнопо

ш8ну, розробка
.Iшт

Кошти бюджеry
тери:горiальноТ
громади

селIщна рада 50,0

5б.

с КомарЬка оновлення
г€неральнопо

ш8Еу, розробка
.Iшт

Кошти бюджеry
територiальноi
громади

селищна рада 50,0

5,7.

с Хугiрське оновлення
генершIьного

шану, розробка
lшт

Кошти бюджеry
територiапьноi
громади

сепищна рада 50,0

58.

с Слобiдка оновлення
генерального

шану, розробка
Jшт

Кошти бюджеry
територiшtьноi
громади

сел}Iщна рада 78,8

59.

Краснокугська
селIщна рада

комrшrекснrлtr гrrrан

просторового
розвитку територii

кошти бюджеlry
терlrгорiальноТ

громади
селищна рада

456,1,64

60.

Краснокутська
селищна рада

Топографо -

геодезиtIна

пiдоснова

Кошти бюджету
територiальноТ

фомади

2076,20

Всього
4567,64 2016,20 2513,72
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РеСУРсне забезпечення Програми розроблення мiстобудiвноi документацii на
ТеРИТОРii KpacHoKyTcbKoi сепищноi територiально[ iромади на 2022-2024 рокп

(додаток 3)

3абезпеченнл
мiсmобуdiвною
dокумепmацiею

по рокам

Вumраmu на решлiзацiю, пuс. zрн.

Bcbozo

у mому часлi за рахупок KotamiB

,Щержавнай
бюdlсеm

обласноzо
бюduсеmу

районноzо
бюdжеmу

Бюdжеm
mерапорiалльпоi

zромаdu
2022 4567,64 0,0 0,0 0,70 4567,64

202з 2076,20 0,0 0,0 0,0 2076,20

2024 25Iз,72 0,0 0,0 0,0 25]13,72

2022-2024 9157,5б 0,0 0,0 0,0 9157,5б
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