
                                                                 
УКРАЇНА 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                               
  Р І Ш Е Н Н Я  № 6 3 9  

 
Від 20.12.2022р.      27 сесії 

 
 

            8 скликання 
 

 

Про розроблення комплексного плану  
просторового розвитку територій  

Могилів-Подільської міської територіальної громади  
 

Керуючись ст.ст. 8, 10, 16, 21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до ст. 451 «Про землеустрій» Земельного кодексу України, 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021р. №632 «Про 
визначення формату електронних документів комплексного плану просторового 
розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного 
пункту, детального плану території», постанови Кабінету Міністрів України від 
1 вересня 2021р. №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, 
внесення змін та затвердження містобудівної документації» (далі  Порядок), - 

 
                                     міська рада ВИРІШИЛА: 
 
1. Розробити комплексний план просторового розвитку території Могилів -

Подільської міської територіальної громади (далі  Комплексний план). 
2. Функції замовника Комплексного плану покласти на Виконавчий 

комітет міської ради. 
3. Виконавчому комітету Могилів-Подільської міської ради забезпечити 

проведення заходів та необхідних робіт підготовчого етапу розроблення 
Комплексного плану. В складі заходів підготовчого етапу розроблення 
Комплексного плану виконати роботи: 

- створення топографічних планів в М 1:10000 території Могилів-
Подільської міської територіальної громади; 

- оновлення генеральних планів села Сказинці та села Серебрія Могилів-
Подільської міської територіальної громади;  

- проведення містобудівного моніторингу генеральних планів села 
Бронниця та села Озаринці Могилів-Подільської міської територіальної громади. 

 4. Виконавчому комітету Могилів-Подільської міської ради для підготовки  
завдання на розроблення Комплексного плану утворити робочу групу в складі з 
21 особи, до якої включити представників депутатського корпусу Могилів – 
Подільської міської громади, Виконавчого комітету Могилів-Подільської міської 
ради, державних та комунальних підприємств, які зареєстровані на території 



громади, установ та організацій, що обслуговують громаду, громадських 
організацій, старост старостинських округів Могилів-Подільської міської 
територіальної громади. Встановити термін приймання заявок на участь у 
робочій групі: протягом 21 робочого дня з дня публікації даного рішення на 
вебсайті Могилів-Подільської міської ради.   

5. Доручити управлінню містобудування та архітектури Могилів -
Подільської міської ради (Дунський Ю.С.) подати на затвердження виконавчому 
комітету Могилів-Подільської міської ради, відповідно вимог п. 42 Порядку, 
визначити перелік та значення індикаторів розроблення Комплексного плану.  

6. Управлінню містобудування та архітектури Могилів-Подільської міської 
ради (Дунський Ю.С.) за підсумком заходів підготовчого етапу розроблення 
Комплексного плану, забезпечити формування завдання на розроблення 
Комплексного плану, шляхом проведення громадського обговорення, відповідно 
до вимог пп. 12 п. 42 Порядку. 

7. Виконавчому комітету Могилів-Подільської міської ради забезпечити 
проведення відповідних тендерних закупівель щодо надання послуг та 
виконання робіт в складі заходів підготовчого етапу розроблення Комплексного 
плану.  

8. Фінансово – економічному управлінню міської ради (Власюк М.В.) 
профінансувати витрати, пов’язані з виділенням коштів на розроблення 
Комплексного плану. 

9. Управлінню культури та інформаційної діяльності міської ради  
(Служалюк О.В.) дане рішення оприлюднити на офіційному вебсайті міської 
ради. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Безмещука П.О. та на постійну комісію міської ради 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 
благоустрою (Глущак Т.В.). 

 
 
 
 
 

             Міський голова                                                   Геннадій ГЛУХМАНЮК 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


