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РОЗШОРЯДЖЕННЯ

голов и кАм, янкА-Бузькоi рМоrшоi дЕржАв ноi ддмIш с трдцti
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Кам'янка-Бузькоi райdерлtсаlмiнiсmрацit 

iq

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону Украiни <Про мiсцевi державЁi
адмiнiстрацii>, oTaTTi 20 Закону Украiни uПро регулювання мiстобудiвноi
дiяльностi>>, наказу MiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвництва та
житлово-комунаJIьного госlтодарства Украiни вiд 07.07.20t1 Jф108 <Про
затвердженшI Типового положення гtр0 архiтектурно-мiстобулiвнi ради)),
розпорядження голови Львiвськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii
Jф 1028/0 l5-1r\ вiд 0З. 10.201 1 :

1 .Утворити архiтектурно-мiстобудiвну раду при вiддiлi мiстобудування,
архiтектури та будiвництва райдержадмiнiстрацii.

2. Затвердити скJIад архiтектурно-мiстобудiвноТ ради при
мiстобудування, архiтектури та' будiвництва райдержадмiнiстрачii
додатком.

3.Затвердити Положення про архiтектурно-мiстобудiвну раду прI1

вiддiлi мiстобудування, архiтектури та будiвництва райдержадмiнiстрацiT,"що
додаетъся.

4.Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження голови районноТ
державноi адмiнiстрацii вiд 2|.I0.20Iб J\Ъ498/02-08/1б <Про утворення
архiтектурно-мiстобудiвноi ради при ceкTopi мiстобудування, архiтектури та
будiвництва Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрачii>.

5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
застчпника голо

JJ
iнiстрацiТ А. В ашкiвського.
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Архiт,еrtтурно-мiстобулiвrr оТ р али
вiддiлу мiстобулування, архiтектури та будiвництвtл

Л. Височанська_

Клiщ Ростислав

Ярославович

Начальник вiддiлу п,riстобулування,
будiвrrицтва - головний apxiTeKTop

ради;

архiтектури та

району, голова

Чабан IBaH

Андрiйович

I'оловний спецiалiст вiддiлу шriстобудуваIIня,
архiтектури та булiвничl,ва - заступник гоJIови ради;

Бiлiнська Тетяна

АндрiТвна

Сrrецiалiст вiддiлу мiстобулування, архiтектури та
булiвлiичтва - секретар ради;

Членlт ради:

Кирилич Володимир

Iгорович

Голова Кап,t'янка-Бузькоi районriоТ ;1ерrкавrrоТ
адмiнiстрацiТ;

Лаврiн Володимир

степанович

Член спi.тrки архiтек,горiв Украiни - за зголоIо;

Владика Микола

Ярославович

Головний apxiTeKTop Бусъкого району - за згодою;

Полiшко Андрiй

Володимирович

Головниl"л iнспектор Кам'янка-Бузькоr,о райоtlt,tого
вiддiлу голоRного управлiння ЩерrкавноТ слуiкби
надзi]ичайних ситуацiТ Украirrи у Лъвiвсьl<iii обrrаtтi,
майор служби цивi.lIьного захисту;

Лесишак Iгор

михайлович

Головний iнспектор булiвельного наглr{ду вiддiлу
ко}IтролIо та Ilагляду за проI]еде}IлIяN,{ ttepeBiport

[епартал,Iенту державноТ архiтекr:урлrо-б,чдirзе"llьноТ
iнспект]ii у Львiвськiй областi;

Хаба олег

Володимирович

Завiдувач сектору з питань цивiльноl,о захисту
Каш,t' я rт ка-БузъкоТ р айдерхtадм iH i стр ацiТ;

мiльченко олег

Борисович

На.rальнtlк КП <Архiтектурно -плануваJIьI-I 1 грy гIсl li

(за фахопл apxiTeKTop) - за згоlIою.
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зАтвЕрд)ItЕно
розпорядх{енням гоJIо]]и

районноТ державноТ
адмiнiстрачiТ
вiд <<74 (/ 2iz/ аr/У;,

ПОЛОЖЕННЯ
про архiтектурно-мiстоб}лiвну раду при вiддiлi мiстобудування,

архiтектури та булiвничтва Кам' янка-Бузькоi райдержадмirriстрацiТ.

1. Загальнi положення

1.1. Положення визначае порядок роботи архiтектурно-мiстобулiвноi
ради (нада"тri - Рада) при вiлдiлi мiстобулування, apxiTeltTypl{ та будiвниц,гва

райдер>rtадмiнiстрацii (надалi - вiддiл), шо утворюеться за розпоряд}I(енIIяN,{
голови районноi державноТ адмiнiстрацiТ i постiйно дiс при вiддiлi.

Порядок роботи Ради при вiддiлi визначасться цим 1lолоя<енням Th

iншими нормативно - правовими актами,
1.2. Рада с дорадчим органоN{ /Iля професiйного колегiальI]ого 1эозг"ттяtду ti

обговорення мiстобулiвгtих, архiтектурних та iнлtенерних pirrieHt
мiстобулiвноТ та проектноТ докумеr:тацiТ, Рада дiе на громадсъких засадах.

1.3. У своТй дiялъностi Рада керусться Констиr:уцiею Украirrи, закоIIами
Украiни, указами Президента УкраТни, постановами ВерховноТ Ради Украiни,
актами Itабiнету N4iHicTpiB УкраТни, наказами N.4iHicTepcTBa реi,iоttа.lтr,IIого
розвитку, будiвниtIтва та }китлово-комунального госпо/{арстr]а УкраТъrи.

розпоряд}кеннями голо]зи об"rrасноi державI]оТ адмiнiстрацii, розпоряджеI{няN,tи
гоJIови райоrrrrоТ державноТ адмiнiстрацii та цим Положенняп,t.

|.4. Рада здiйснюс cBolo дiяльнiсть на ocHoBi добровi:rъностi та

рiвноправностi iT членiв.

2. OcHoBHi завдання Ради

2.1, Рада, згiдно з наланими iй чинFIим законодавством поR1,IоRаj{(еI-IFIяN{и

у сферi плiстобудування та архiтектури, розI,лядас мiстоб}лiвrту та IIpoeKTIry

локуN,IеI]татtitо i надас рекоN.lендацii з питань плануванIля, забl,ддови ,Ia iHTitot,o
використання територiй вiдповiдноN,Iу органу мiстобудування та архiтек,гури, а
са\.{е:

2.|.1. Визначення державних iHTepeciB у проектах пtiстобулiвrrоТ
докуN{еI-IтацiТ (схеми плануваI{ня територii району, генеральнi плалти насеJIеIlиу
пунк,гiв, деталънi плани територiй, проекти зоtIування територiй), а тако;Ii
iсторико-архiтектурних опорних планiв.

2.1.2. Будiвництва об'сктiв (будинкiв i споруд }Itитлового, громадського,
кому}{ального, промислового та irтшого призначення, об'сктiв садово-тrарковоТ

ландrшафтноТ архiтектури, \{онумеIIтального i п,rоrtуN,lеlIтальI{о-



декоративного N4истецтва, а також об'сктiв реставрацii, пристосуванняпам'яток архiтектури та мiстобудування).
2.I.з. АрхiтекТурно-планувальниХ рiшенъ об'ектiв будiвниц,гва, Щ.,розмirцуються FIa територiях, на якi ". роrробленi проекти зоIJування таде,гальнi плани територiй (на перiод, визна.lений пiнктом б роздiлу v"ПРИКiНЦеВi ПОЛОItеННЯ" l3arcoHy Украi'ни "Про p..yrrbuorr"o л,tiст,обу.цiвrтот

дiяльшостi").
2,2, Пр" розглядi мiстобуЛiвноТ та гIроектноi докуп,rентацiт реtсомеrrдаllii,надаються на пiдставi ix оцiнки вiдповiдrю до вимог чинного законодавства,

ДеР}КаВI]ИХ бУДiВеЛЪНИХ Норм, особливостей птiстобудiu.,о,] 
".;;;;;l1

(архiтектурно-планувальних pi-."", технiко-економiчних гtоказниttiв та]apxiTeKTypHoT виразно cTi).
2,З, Результатlт розгляду Радоrо проектiв мiстобудiвrrоi доrtументацiiвраховуIотъся пi:д час подальшого розробленгrя та затвердження такrlхпроектiв.
2,4, Результати розгляду Радою проектiв будiвництва мають I]икJIIочно

рекоN,{еi{дацiйниli характер i не мохtуть вих,{агатися пiд час погоджеI{ня тазатвердження таItих проектiв.
2,5, Рада надас рекоN{ендацii з питаI{ь планування, забудовLI та iпшоговиItористанI]я територiй у межах iсторичних ареалiв населйих ш,тiсцr, i зон"охорони пам'яток архiтеrtтури та мiстобулування з урахуваIlня\{ 1эiтпелiьконсульТатлIвних Рад з питанЬ охорони культурFIоi спадщ ини,-

З. Склад i структура Ради

3,], Головоrо Ради е начальник вiддiлу мiстобУДування, архiт.ек,гури l-aбудiвництва - головниЙ apxiTeKTop Кам'янпu-Бу.uпого району.3,2, До складУ Ради входятъ секретар,'фахiвцi у .,P.pi будiвниlдтва,мiстобуЛуваннЯ та архiтектури, oKi маюi uiirrооiдrrу вищу ocBiTy та досвiд{роботи у цiй сферi, ,,р.!.ruuники вiдповiдних орга}Iiв виколtавчоi влади,творчих спiлоl< (за згодою).
заступник голови Ради ,га секретар призначасться з числа поса/]оi]их осiбвiддi"lrу. 

l --' '2 rr]v'lq

3.З. Фахiвlдi у сферi будiвництва,
кiлькiстю повиннi ..u"о""rи не менше
кiлькостi членiв Ради.

мiстобудуваFIня та архiтектури за
гt'ятдесяти вiдсоткiв вiд1 загалr,ноТ

з,4, Персональний склад 
. 
Ради формусться Го.lrовоtо Ради зурахуванням пропозицiй .гериторiалъних орiанiзацiй FIатtiоналъноТ спiлкиapxiTeKTopiB Украiни(занаявностi) та .";";;^оБ;";-Ъзllоряджел{нrt^.{

го JIови р айо нгrоi дер}к aBI] оТ адмi Hi стр ацii.
з.5. У разi неспромоп."о.ri формування Ради згiдно зпун*тамИ з,2, з,З цъого Попоiенн" питанЕrI розl-JIядаIоТI,СЯРадою Rищого рiвня.



4. Qрганiзацiйнi засади членства у Радi

4.1. ЧлениРади беруть участь у ii роботi на громадських засадах.
4.2. Члени Ради маютъ право:
4.2.\. Заздалегiдь бути гrоiнформованими про план роботи Ради, порядок

денний засiданъ та гIро питаFII]я, запропоIлованi до розгляду на засiданнi Ради.
4.2.2. Братrа участь у розглядi питань, tsключених до порrIлку денного,

обговорIовати мiстобудiвнi, архiтектурно-техгтiчнi та irTx<eHepHi проектrri

рiшенгtя, висловлювати своi зауваження та пропозицiТ.
4.З. При розглядi мiстобулiвноi та проектноТ документацiТ .tлен1.1 Ради

зобов'язатri керуватися вIIмогаN{и чиIfного законодавства, державних
будiвельних HoplvI, стандартiв i правил.

4.4. Гоrrова Ради, секретар, члени не мають права брати участъ I]

обговореннi на засiдатrнях питань щодо проектуванtIя об'ектiв
ш,riстобулуваitня, у розроблетrнi яких вони брали участъ.

4.5. Члени Ради не можуть брати участъ в обговореrrнi i голосуваlтнi
ш{одо проектitз, авторами яких с ik близькi родичi, а такох( у виIlа/Iках, коли
проекти розробляIоться працiвниками проектноi установи, 1, якiii BoH1l

працrоrоть,
4.6. Рада проводить cBolo дiялънiстъ на засадах г:rасностi.

5. Органiзацiя роботи Ради

5.1. ФормоIо роботи Ради с засiдання, що проводяться згiдrrо з IljIarIoNI ,t;l

порядкоN,l денFIиN.{, якi складаIотъся iT секретарем та затверд}куIотъся Головоrо
Ради.

Позачерговi засiдання Ради скликаIоться за рiшенням Голови Ради.
Засiдання Ради е вiдкритими.
Рада розглядае питання, вклю.rенi до порядку деI{ного за по]lанL{rINl

заN{овника проекту.
Порядок денний формуеться за зверI]еннями замовникiв.
Подання Радi проеIIтFIих i демонстрацiйних матерiалiв для розгляду т,а iх

,гехнiчriий супровiд здiйснIоrотъся замовником або за його /{оруLIенням
автороN,{-розробrrиком (тира}кування, копiювання, irrформацiйгri та довiдrсовi
ма,герiалlт тощо).

Склад п,tатерiалiв повинен вiдповiдати ви\,{огам дер}кавних будiвелrьних
норм щодо пр оектноi докумен,гацiТ вiдlповiдноТ стадiТ пpoeKTyIraEIFl я.

5.2. Засiдання Ради веде Голова ради, а за його вiдсутrrос,гi заступниtс
голови ради.

Засiдання Ради вважасться чинним, якщо на ньому присутнi бiльtш, ят;

половиI{а його членiв.

5.4. Рада розглядае п,rатерiали проекту, поданi за 10 робочих днiв до lj
засiдання.

5.5. Вiддiл мiстобулуваIIня, архiтектури та будiвництва Каь,t'янка-
БузькоТ райдержадмiнiстрацiТ, при якому фуrrкцiонус Рада, за 20 робочих дr-лiв



/Io розгляду на засiдатlнi Ради проеItту мiстобулiвноi докумеIrтацiт гrисьмово
iНфОРrчrУс про /laTy та пlictde такого розгляду органи дер}кавноТ влади, якi
вiдповiдно до закону MaIOTb повноI}а}кеIIня щодо розгляllу проекту
МiСтОбУлiвноi локуп,tgпruч'r, та забезпе.Iуе можJIивiотъ ознайомлеt{нrl з iT

РОЗДiЛаМИ (За вiдповiднип,r напрямом). За резуJIьтатами розгJIrIду зазначенi
ОРГаНИ Подаютъ вiддiлу тrлiстобулування, архiтектури та будiвrrицтва cBoi
ВИС}IОВIiИ. Письпrовi вl.тсновки додаються до матерiалiв засiдання Ради.

5,б. На засiданнi Ради доповiдас автор проекту.
5.7. ПропозицiТ та рекомендацii вваiкаються схвалеiлимl4, яtiit(о за них

ПРО]-ОЛОСУВаЛО бiлъш, як половина, присутнiх на засiланттi ч.rrенiв Рали, У разi
рiвного розгrолiлу голосiв вирitltальним с голос Голови Ради.

5.8. За реЗУJIьтатаN.,Iи розгJтяду й обговорення питаЕIL секретар cкJia/_(ac
протокол, який пiдписусться Головою Ради та celФeTapeM.

5,9. Що протоI<оJIу I]клIоllаIоться:
ШОiменниЙ перелiк rTpr.rcyTHix членiв Ради ,га зarlpoltтelll4x осiб;
IIитанIIя, якi розглядаються rrа засiдаrrнi;
вiдомостi про замовника;
ДаНi п]оДо автора - розробника передпроектноl та проект,rIоi

докуi\,{еIr,гацii, доповiда.rа, perleн:]eirTa та тих, хто tsиоту пас ;

У Разi rrеобхjдностi: ocHoBHi характеристики об'еItта, перелiк tзихiдtлих
ДаНИХ (ОСповнtlх), рiшення про вiдведенr{я земельноТ дiлянки (длrя об'сктiв
бУДiВНиltтва), особ.тrивi умоRи, ocHoBHi висновки щоlIо вiдповiднсlстi вихiдних
ДаНИХ, СтислиЙ змiст обговорень з вiдображенням позицiй, BIioJ]oI]J{IoB€1IIb

щодо III4танFIя та остатоLIними рекомендацiями Ради.
5.10. Протоt<оJI сIшадасться проlчго]\{ 5 робочих лrrjв з днrI IIровсrlцеIlня

вiлповiдного засiдання Ради.
5.11. Член Радl.т, який не пiдтримуе пропозицii (рекомегrдацiТ), мо)ке

викласти у письмовiй форпti своtо oкpeN{y д}мку, що додае.tься .,to tlро.гот(оJl\-
засiдан1-1я.

В.о.начальника вiддiлу мiстобудуваIIня, 
-.___-...".

apxiTeK"l,ypи та будiвпицтва 
_4!-.--.

'j tji __204Р р. ,.,
I.A. LIабан


