ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Гуляйпільського району Запорізькоїобласті
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
31.03.2016
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Про затвердження Положення
про комісію з визначення
розробника містобудівної документації
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності",
Закону України "Про основи містобудування", Закону України "Про
архітектурну діяльність", Наказу Мінрегіону від 16.11.2011 № 290,
зареєстрованого у Мін’юсті 20.12.2011 за № 1468/20206 "Про затвердження
Порядку розроблення містобудівної документації", Наказу Мінрегіону від
02.06.2011 № 64, зареєстрованого у Мін’юсті 24.06.2011 за № 781/19519 "Про
затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану
населеного пункту" в зв’язку з необхідністю розроблення містобудівної
документації як першочергового документу, призначеного для обґрунтування
довгострокової стратегії розвитку, планування та забудови території,
обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та забезпечення
можливості їх передачі (надання) для містобудівних потреб, виконавчий
комітет міської ради:
ВИРІШИВ:
1. Затвердити склад комісії з визначення розробника містобудівної
документації (додається).
2. Затвердити Положення про комісію з визначення розробника
містобудівної документації (додається).
3. Відділу житлово- комунального господарства, містобудування та
архітектури виконавчого комітету міської ради (Савицька О.А.)
оприлюднити це рішення на офіційному сайті міської ради.
В.о.заступника міського голови

С.О.Ярмак

Затверджено
рішення
виконавчого
Гуляйпільської міської ради
________________________

комітету

Склад
комісії з визначення розробника містобудівної документації

Ярмак
Сергій Олександрович
Савицька
Ольга Анатоліївна

в.о. заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради,
голова комісії
начальник відділу ЖКГ, містобудування
та архітектури міськвиконкому, секретар
комісії
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Зінченко
Геннадій Миколайович

Плющій
Світлана Віталіївна

Тоцька
Світлана Вікторівна
Савченко
Людмила Григорівна

головний спеціаліст-землевпорядник
міськвиконкому

начальник відділу містобудування та
архітектури РДА – головний архітектор
Гуляйпільського району (за згодою)
начальник юридичного відділу
міськвиконкому
начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності міськвиконкому

Затверджено
рішення
виконавчого
Гуляйпільської міської ради
________________________

комітету

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з визначення розробника містобудівної документації
1.1. Комісія з визначення розробника містобудівної документації (далі
–комісія) створюється та діє на період розроблення та затвердження
Генерального плану міста Гуляйполе
1.2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,
рішеннями сесії та виконавчого комітету та цим Положенням.
1.3. Рішення комісії мають обов’язковий характер.
2. Завдання комісії:
2.1. визначати в установленому законодавством порядку розробника
генерального плану населеного пункту;
2.2. встановлювати строки розроблення генерального плану;
2.3. повідомляти через місцеві засоби масової інформації про початок
розроблення генерального плану населеного пункту та визначати порядок і
строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами;
2.4. формувати вимоги до осіб, які надають пропозиції до містобудівної
документації, та розглядати пропозицій, що подаються;
2.5. звертатися до обласної державної адміністрації щодо визначення
державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального
плану міста;
2.6. забезпечувати попередній розгляд матеріалів щодо розроблення
генерального
плану
міста
архітектурно-містобудівною
радою
облдержадміністрації;
2.7. узгоджувати проект генерального плану населеного пункту з
органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних
територіальних громад, з метою врегулювання питань планування територій
у приміських зонах;
2.8. забезпечує проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів проекті містобудівної документації;
3.Повноваження комісії:
3.1. комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

– надсилати запити та одержувати інформацію від організацій, господарських
суб'єктів різних форм власності, громадян, яка необхідна для роботи та
виконання завдань комісії;
-висвітлювати у ЗМІ рішення та повідомлення, які виникають під час роботи
та реалізації завдань комісії;
-запрошувати на засідання комісії посадових осіб інших відділів виконавчого
комітету, громадян, фізичних та юридичних осіб, які подали пропозиції до
Генерального плану міста;
– організовувати і проводити у відповідності до чинного законодавства інші
заходи для досягнення поставлених перед комісією завдань.
3.2. Комісія складається з голови, секретаря та членів комісії.
3.3. Комісія групи діє від її імені на основі цього Положення. У разі
відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник.
3.4. Секретар Комісії проводить поточну організаційну роботу, формує
порядок денний, готує матеріали до засідання Комісії та проекти рішень, веде
протокол засідання, забезпечує розповсюдження прийнятих Комісією рішень
(при необхідності).
3.5. Основною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться
за потребою.
3.6. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більш як
половина її членів. Делегування членами Комісії своїх повноважень іншим
особам не допускається.
3.7. На засіданні Комісії, крім її членів, можуть бути присутні особи,
які надали свої пропозиції щодо розроблення містобудівної документації.
3.8. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Комісії вносять
голова та інші члени Комісії. Підготовку матеріалів для розгляду на
засіданнях Комісії забезпечує її секретар.
3.9. Засідання Комісії веде її Голова.
3.10. У разі відсутності на засіданні голови комісії, головуючий
обирається із присутніх на засіданні членів Комісії.
3.11. На своїх засіданнях Комісія розглядає пропозиції та рекомендації
з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації
вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина
присутніх на засіданні членів Комісії, а у разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого на засіданні.
3.12. Рішення Комісії, прийняті на засіданні, фіксуються у протоколі
засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.
4. Вимоги до розробника містобудівної документації:
4.1. Наявність кваліфікаційного сертифікату.
4.2. Ліцензія на виконання робіт, пов'язаних із створенням об'єктів
архітектури.

4.4. Досвід суб’єкта у проведенні робіт з розроблення містобудівної
документації.
4.5. Економічні параметри (характеристика) підприємства.
4.6. Практичні позитивні досягнення в сфері архітектурної діяльності.
4.7. Сформована фінансова пропозиція щодо розробки містобудівної
документації.

