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І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про стан розроблення та оновлення містобудівної документації 
на території Хмельницької області у 2020 році 

 
Протягом поточного року місцевими органами виконавчої влади та орга-

нами місцевого самоврядування проводилася певна робота щодо формування та 
реалізації державної політики у містобудівній сфері та розвитку будівництва в 
області. 

Моніторинг містобудівної ситуації на місцях свідчить, що за час дії За-
кону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (далі – Закон) 
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування не спромоглися у повній 
мірі забезпечити відповідною містобудівною документацією підзвітні території. 
У зв’язку з тим, що переважна частина наявної містобудівної документації 
потребує оновлення, то надання земельних ділянок для містобудівних потреб у 
населених пунктах стало проблемним, відтак забезпечення територій містобу-
дівною документацією (схеми планування територій, генеральні плани, плани 
зонування, детальні плани територій) залишається актуальним. 

Складною залишається і ситуація щодо реального стану фінансування у 
2020 році розроблення та оновлення містобудівної документації. 

Відділом містобудування та архітектури обласної державної адміністрації 
здійснюється постійний моніторинг містобудівної діяльності на території об-
ласті, оцінюється стан розроблення та оновлення генеральних планів населених 
пунктів, іншої містобудівної документації. 

Із 1451 населеного пункту області затвердженою містобудівною докумен-
тацією – новими генеральними планами – забезпечено 341 або 23,5%, у тому 
числі міста обласного та районного значення – на 100%, селища міського типу – 
на 95,8%, села – на 66,78% і селища – на 20 відсотків. 

Найкраще забезпечено генеральними планами сільські населені пункти у 
Нетішинській міській, Летичівській, Теофіпольській, Чорноострівській селищ-
них, Гвардійській сільській радах. На території Красилівської міської, Ново-
ушицької, Віньковецької та Старосинявської селищних, Берездівської, Ганно-
пільської, Гуменецької, Зіньківської, Маківської, Михайлюцької, Ленковецької, 
Солобковецької, Судилківської, Щиборівської сільських радах не розроблено 
жодного нового генерального плану. Аналіз забезпечення генеральними пла-
нами населених пунктів додається. 

У цьому році на розроблення містобудівної документації у місцевих 
бюджетах передбачено 4 429,784 тис. грн, профінансовано 2 903,658 тис. гри-
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вень. Зокрема, Славутською міською радою профінансовано внесення змін до 
генерального плану та плану зонування міста Славута, Дунаєвецької міською – 
проведення експертизи генерального плану м. Дунаївці та розпочато розроб-
лення плану зонування його території. До кінця року Ізяславською міською 
радою планується завершити розроблення генерального плану та плану зону-
вання міста Ізяслав, сіл Васьківці та Ревуха. Красилівською міською радою 
завершується розроблення генерального плану та плану зонування м. Красилів. 
Летичівською селищною радою передбачено кошти на розроблення  генераль-
ного плану та плану зонування смт Летичів. Смотрицькою, Ярмолинецькою 
селищними радами передбачено фінансування робіт з розроблення генеральних 
планів та планів зонування смт Смотрич, смт Ярмолинці та села Шевченкове. 
Білогірською селищною радою профінансовано розроблення генеральних пла-
нів та планів зонування населених пунктів Гулівці, Жижниківці, Синютки. 
Волочиською міською – завершено роботи з розроблення генерального плану 
та плану зонування села Попівці. Западинською сільською радою профінан-
совано розроблення генеральних планів сіл Западинці та Баглайки, Мити-
нецькою – сіл Митинці, Заруддя, Вереміївка, Хотьківці, Улашанівською – 
профінансовано роботи з виготовлення генеральних планів населених пунктів 
Губельці, Цвітоха, Ташки, Романіни, Кам’янка, Іванівка, Перемишель. 

З початку року до відділу містобудування та архітектури облдержадмі-
ністрації надійшло 33 звернення від райдержадміністрацій та органів місцевого 
самоврядування щодо визначення державних інтересів та їх урахування під час 
розроблення генеральних планів для 15 населених пунктів області та 
розроблення 18 детальних планів територій за межами населених пунктів. Уся 
розроблена містобудівна документація розглядається на засіданнях архітек-
турно-містобудівної ради, що діє при відділі містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, та є дорадчим органом для професійного колегіального 
розгляду і обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень 
містобудівної та проєктної документації. 

У поточному році проведено 6 засідань ради, на яких розглянуто 30 гене-
ральних планів населених пунктів та 46 детальних планів інвестиційно 
привабливих територій області. 

У процесі розроблення знаходяться генеральні плани для 92 населених 
пунктів. 

Чинним законодавством передбачено, що з 01 січня 2019 у разі відсут-
ності затверджених в установленому порядку історико-архітектурних опорних 
планів історичних населених місць області будь-яке нове будівництво, рекон-
струкція та капітальний ремонт (крім реконструкції та капітального ремонту 
квартир чи окремих приміщень, які здійснюються без зміни об’ємно-просто-
рових характеристик) в історичних населених місцях заборонено. 

Історико-архітектурні опорні плани є основою для розроблення генераль-
них планів історичних місць. Із 24 історичних місць області історико-архітек-
турними опорними планами забезпечені 17, для 7 населених пунктів зазначена 
містобудівна документація перебуває у процесі розроблення: селища Чорний 
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Острів Хмельницького, Смотрич Дунаєвецького, Меджибіж Летичівського 
районів, Ярмолинці, місто Красилів. Необхідно передбачити кошти на розроб-
лення відповідної містобудівної документації для селищ Нова Ушиця та Стара 
Синява. 

Реформу місцевого самоврядування спрямовано на збільшення надход-
жень місцевих бюджетів, оптимального їх використання на потреби населених 
пунктів та громад області. Не останнє місце в дохідній частині бюджетів 
займають кошти пайової участі на розвиток соціальної та інженерно-транс-
портної інфраструктури, яку сплачують замовники будівництва відповідно до 
вимог ст. 40 Закону. 

Повноваження щодо залучення на договірних засадах пайових внесків на 
розвиток інфраструктури віднесено до компетенції саме виконавчих органів 
місцевого самоврядування. Залучені кошти дозволять створити нові та про-
вести реконструкцію діючих об’єктів інфраструктури. 

Загальна сума коштів пайової участі забудовників у розвитку інфраструк-
тури населених пунктів, що надійшли до місцевих бюджетів у 2020 році, 
становить 20 млн 491,0 тис. гривень. 

За результатами оцінки містобудівної діяльності на території області 
видано містобудівних умов та обмежень на забудову земельних ділянок – 757, 
будівельних паспортів на будівництво житлових будинків садибного типу – 
655, паспортів прив’язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької 
діяльності – 974, підготовлено 162 висновки за результатами розгляду проєктів 
землеустрою. 

Рішенням сесії обласної ради від 20 грудня 2019 року № 42-29/2019 
затверджено Регіональну програму створення та ведення містобудівного ка-
дастру Хмельницької області на 2020-2021 роки (далі – Регіональна програма). 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації становить 
1250,0 тис. грн, на 2020 рік з обласного бюджету виділено 900,0 тис. гривень. 

У рамках Регіональної програми проведено процедури закупівлі послуг 
щодо створення компонентів геоінформаційної системи обласного містобудів-
ного кадастру, завантаження та наповнення баз геопросторових даних цієї 
системи, а також щодо придбання, встановлення та налаштування апаратного 
забезпечення для ведення геоінформаційної системи обласного містобудівного 
кадастру. У результаті виконаних робіт створено сервер та придбано про-
грамно-апаратний комплекс на базі програмного забезпечення платформи 
ArcGIS (Esri). 

Облаштовано серверне приміщення містобудівного кадастру, проведено 
окремі лінії інтернету та електромережі, встановлено серверне обладнання та 
підключено його до мережі Інтернет із формуванням геоінформаційного пор-
талу містобудівного кадастру області. Спільно з організацією постачальником 
програмного забезпечення розробляється та впроваджується шаблон баз 
геопросторових даних системи містобудівного кадастру регіонального рівня, 
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адаптується та завантажується у систему бази геопросторових даних матеріалів 
Схеми планування території Хмельницької області.  

Упровадження геоінформаційної системи – це перший крок на шляху до 
підвищення ефективності управління територією та побудови сучасного інфор-
маційного суспільства. Створення такої системи та геопорталу містобудівного 
кадастру області дасть можливість забезпечити органи виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, проєктні установи, зацікавлені організації та гро-
мадян актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про реальний 
стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характе-
ристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки тощо. 

Створення та ведення містобудівного кадастру дасть можливість ство-
рити та об’єднати містобудівні кадастри місцевих базових рівнів та інтегрувати 
відповідну інформацію до містобудівного кадастру державного рівня. Вико-
навчим комітетам міських, селищних, сільських рад необхідно вжити заходів 
щодо поліпшення матеріальної бази для ведення містобудівного кадастру на 
місцевому рівні, придбання необхідної комп’ютерної техніки та спеціалізо-
ваних програм. 

Надання населенню та суб’єктам містобудівної діяльності послуг належ-
ної якості залежить від структури та кадрового забезпечення органів архітек-
тури. Відповідно до статей 13, 14 Закону у новоутворених органах місцевого 
самоврядування має бути створено структурні підрозділи з питань містобу-
дування та архітектури. Із 60 утворених органів місцевого самоврядування такі 
структурні підрозділи створено лише у шести міських, одній селищній та 
чотирьох сільських радах. Обов’язковою вимогою до посади керівника такого 
підрозділу, який за посадою є головним архітектором адміністративно-терито-
ріальної одиниці, є вища архітектурна освіта. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


