
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗНАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

 12 листопада 2020 року                       № 1208

с. Дмитрівка

Про затвердження містобудівної документації 
«Оновлення та внесення змін до 

генерального плану та зонінг села Дмитрівка 

Знам’янського району Кіровоградської області»

Розглянувши текстові та графічні матеріали містобудівної документації 
«Оновлення та внесення змін до генерального плану та зонінг села Дмитрівка 

Знам’янського району Кіровоградської області», розроблені ФОП Пенязь 

Тетяна Олексіївна, схвалені на засіданні архітектурно-містобудівної ради при 

відділі регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства Знам’янської районної державної адміністрації 
відповідно до протокольного рішення від 23 січня 2020 року № 1, враховуючи 

результати проведених громадських слухань та з метою раціонального 

використання земель з узгодженням приватних, громадських та державних 

інтересів, а також для стимулювання інвестиційної активності фізичних та 

юридичних осіб, відповідно до статті 17 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська сільська рада об’єднаної 
територіальної громади

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити містобудівну документацію «Оновлення та внесення змін 

до генерального плану та зонінг села Дмитрівка Знам’янського району 

Кіровоградської області», розроблену ФОП Пенязь Тетяна Олексіївна 

м.Кропивницький з розрахунковим періодом до 2034 року.
2. Виконавчому комітету сільської ради здійснити:
2.1. Проходження процедури стратегічної екологічної оцінки містобудівної 

документації «Оновлення та внесення змін до генерального плану та зонінг 
села Дмитрівка Знам’янського району Кіровоградської області».

2.2. Замовлення розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж села Дмитрівка відповідно до оновленого генерального плану та 

зонінгу села Дмитрівка та подати на затвердження Дмитрівській сільській раді.
2.3. Загальну доступність матеріалів містобудівної документації шляхом 

розміщення на офіційному веб-сайті Дмитрівської сільської ради та засобах 

масової інформації.
3. Зобов’язати підприємства, їх об’єднання, установи та організації, 

незалежно від форм власності, які здійснюють проектування, роботи з 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту, здійснюють окремі види 

господарської діяльності у будівництва та землекористуванні, дотримуватись 

положень Генерального плану та плану зонування села Дмитрівка згідно з 
чинним законодавством України.  



4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-
комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 

середовища та благоустрою населених пунктів Дмитрівської сільської ради.
 

Дмитрівський сільський  голова Н. СТИРКУЛЬ


