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Про погодження проєкту рішення 

Відповідно до проведеного аналітичного звіту та за результатами 
містобудівного моніторингу реалізації генерального плану с. Затишне 
Бориспільського району Київській області», з метою виконання завдань 
«Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації територій 
Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої 
рішенням сесії Гірської сільської ради VIIІ скликання від 23 вересня 2021 року 
№ 682 -20-VIII  та за погодженням з постійною комісією з питань земельних 
відносин, планування території, архітектури, охорони пам’яток, історичного 
середовища, відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету 
підготовлено проєкт рішення Про надання дозволу на внесення змін до 
генерального плану та плану зонування території села Затишне Гірської 
сільської ради. 

Просимо погодити проєкт рішення про початок процедури щодо внесення 
змін до генерального плану та плану зонування території села Затишне Гірської 
сільської ради у відповідності до Регламенту. 
 
Додаток:  

• Проєкт рішення на 2 арк.; 
•  «Аналітичний звіт за результатами містобудівного моніторингу реалізації 

генерального плану с.Затишне Бориспільського району Київській області»; 
• Подання відділу на 1 арк.. 

 
Начальник відділу                                Світлана ГОЛОВАТЕНКО 



 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 
 
Про надання дозволу внесення змін  
до генерального плану та плану зонування 
території села Затишне 

 
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про регулювання містобудівної діяльності», « Про національну інфраструктуру 
геопросторових даних», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.19.2021 року 
№ 926 "Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та 
затвердження містобудівної документації", беручи до уваги «Аналітичний звіт 
за результатами містобудівного моніторингу реалізації генерального плану 
с.Затишне Бориспільського району Київській області», з метою виконання 
завдань «Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 
територій Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки», 
затвердженої рішенням сесії Гірської сільської ради VIIІ скликання від 23 
вересня 2021 року № 682 -20-VIII  та за погодженням з постійною комісією з 
питань земельних відносин, планування території, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, сільська рада 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл на внесення змін до генерального плану та плану зонування 
території села Затишне Бориспільського району Київської області. 
 

2. Виконавчим органам сільської ради (відділам та управлінням) забезпечити 
проведення заходів, пов’язаних з розробкою проекту внесення змін до 
генерального плану та плану зонування території села Затишне: 

• Збір вихідних даних для розроблення проекту внесення змін до генерального 
плану та плану зонування території села Затишне; 

• Проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів 
під час розроблення проекту внесення змін до генерального плану та плану 
зонування території села Затишне; 

•  Здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту внесення змін до 
генерального плану та плану зонування території села Затишне; 

•  Попередній розгляд проекту внесення змін до генерального плану та плану 
зонування території села Затишне на засіданні архітектурно – містобудівної 



ради при департаменті містобудування та архітектури Київської обласної 
державної адміністрації; 

• Загальну доступність матеріалів внесення змін до генерального плану та 
плану зонування території села Затишне  шляхом його розміщення на 
офіційному веб-сайті Гірської сільської ради. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючі 
депутатські комісії. 

 
 

Сільський голова                                                                     Роман ДМИТРІВ 
від               2021 року 
№                       VІII 
 
 
 
 
 
 
 
Підготувала: 
 
 
Начальник відділу 
містобудування та архітектури 
виконавчого комітету 
Гірської сільської ради                                                          С. ГОЛОВАТЕНКО 
         
 
Погоджено: 
 
                         
 
Секретар сільської ради             Л.ШЕРШЕНЬ 
  
В.О. начальника відділу правового  
та кадрового забезпечення виконавчого 
комітету Гірської сільської ради                                             Є.СТЕПАНЕНКО   
 
Начальник фінансового відділу 
виконавчого комітету 
Гірської сільської ради                                                               Л. БАРКОВА 
 
 


