
                             

Пояснювальна записка 

            до проекту рішення Коростенської міської ради (двадцять 

шоста сесія VIІ скликання) від 29.11.2018 р. внесення    

             зміни до  розділів №1 і №8 Програми із створення, 

розроблення  містобудівної документації територій міста Коростеня   

            на період 2017–2019 р., затвердженої  рішенням Коростенської 

міської ради одинадцятої сесії VII скликання від 

                  22.12.2016 р. №505 (зі змінами  внесеними рішенням 17 сесії 

від 19.10.2017р. №847 та змінами  внесеними рішенням 20 сесії від 

22.02.2018р. №982) 

 

 

     Для забезпечення  містобудівною та проектною документацією з метою 

ефективного використання та створення інвестиційної привабливості 

територій міста Коростеня, відповідно до Законів України “Про регулювання 

містобудівної діяльності”, «Про архітектурну діяльність», «Порядку 

розроблення історико - архітектурного опорного  плану населеного пункту», 

затвердженого наказом  Мінрегіону від 02.06.2011р. №64, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 24.06.2011 за №781/19519, у зв’язку з тим, що               

м. Коростень Житомирської області включено до Списку історичних 

населених місць України, затвердженого Постановою Кабінетів Міністрів 

України від 26.07.2001р. за №878 та п.22  ч.1 ст. 26 Закону України  “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада вносить проект  

змін до розділів №1 і №8 Програми із створення, розроблення  містобудівної 

документації територій міста Коростеня  на період 2017–2019 р., 

затвердженої  рішенням Коростенської міської ради одинадцятої сесії VII 

скликання від  22.12.2016 р. №505 (зі змінами  внесеними рішенням 17 сесії 

від 19.10.2017р. №847 та змінами  внесеними рішенням 20 сесії від 

22.02.2018р. №982) (Додається).   

Керуючись статтями 25, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування”, у 

відповідності до рішення Конституційного суду України 16 квітня 2009 

року № 7-рп/2009(справа № 1-9/2009) орган місцевого самоврядування має 

право приймати рішення, вносити до них зміни та/чи скасовувати їх на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України, тому пропонується внести відповідні зміни до рішення 

Коростенської міської ради. 

Матеріальні чи інші витрати міського бюджету щодо внесення змін до 

рішення Коростенської міської ради відсутні.        

 

 

 

Начальник відділу архітектури,  

містобудування та земельних ресурсів                                   С. Тумаш 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


                                         Довідка 

             «Про  внесення  змін до  Програми  із створення, розроблення 

містобудівної   та проектної  документації  територій м. Коростеня на 

період 2017-2019 р., зі змінами».   

 

Проект рішення розроблено:  відділом  архітектури, містобудування та 

земельних ресурсів виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

 

Виконавець: Тумаш Сергій Павлович, начальник відділу архітектури, 

містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету  Коростенської 

міської ради, кабінет №52 вулиця Грушевського, 22, місто Коростень,                   

тел. 4-22-54. 

 

 

Доповідає на сесії:   секретар міської ради Вигівський Володимир 

Васильович. 

  

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:  секретар міської ради 

Вигівський Володимир Васильович. 

 

Запросити: 

 

Розсилка: відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів 

виконавчого комітету,  секретер міської ради (В.Вигівський). 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


