
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцята сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11  травня  2018 року                                                                        № 443 

 

Про затвердження Генерального 

плану та Плану зонування 

території смт Власівка міста 

Світловодськ Кіровоградської 

області  

 

Розглянувши містобудівну документацію «Генеральний план селища 

міського типу Власівка міста Світловодськ Кіровоградської області» та «План 

зонування території смт Власівка міста Світловодська Кіровоградської 

області», виконані ДП «Український державний науково-дослідний інститут 

проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя», взявши до уваги 

Протокол обговорення (слухань) проекту містобудівної документації 

«Генеральний план смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області» від 

02 вересня 2017 року, Протокол № 1 засідання архітектурно-містобудівної ради 

при відділі архітектури та містобудуванні м.Світловодськ Кіровоградської 

області від 19.02.2018, згідно Конституції України, ст.ст.16, 17, 18 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.12 «Про основи 

містобудування», Земельного кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій», Закону України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти 

України, щодо сприяння будівництву», Державних будівельних норм ДБН 

Б.1.1.-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» і ДБН 

362-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень», керуючись ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план селища 

міського типу Власівка міста Світловодська Кіровоградської області». 

2. Затвердити містобудівну документацію «План зонування території смт 

Власівка міста Світловодська Кіровоградської області». 

 



 

 

3. Один примірник містобудівної документації «Генеральний план 

селища міського типу Власівка міста Світловодськf Кіровоградської області» та 

«План зонування території смт Власівка міста Світловодська Кіровоградської 

області» передати у відділ архітектури та містобудування Світловодської 

міської ради. 

4. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття. 

5. Виконавчому комітету Власівської селищної ради оприлюднити дане 

рішення на веб-сайті Власівської селищної ради протягом п’яти днів з дня його 

затвердження. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

земельно-комунального відділу селищної ради Жарікову Л.М. та на постійні 

депутатські комісії селищної ради з врегулювання архітектурно-земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат 

Кіндра О.А.) 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 

 


