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Про Рекомендації круглого столу 
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

на тему: "Обговорення проблемних питань 
просторового планування та містобудівної документації, 

проектування та будівництва об’єктів соціальної сфери та інженерного 
забезпечення, методів ефективного законодавчого регулювання 

нового будівництва в зонах охорони пам’яток, буферних зонах об’єктів 
всесвітньої спадщини, історичних ареалах населених місць",

який відбувся 19 квітня 2021 року
_________________________________________________________________

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань містобудування, 
благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови Г. Бондар про 
Рекомендації "круглого столу" на тему: "Обговорення проблемних питань 
просторового планування та містобудівної документації, проектування та 
будівництва об’єктів соціальної сфери та інженерного забезпечення, методів 
ефективного законодавчого регулювання нового будівництва в зонах охорони 
пам’яток, буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини, історичних ареалах 
населених місць", проведеного у форматі відеоконференції на платформі 
ZOOM 19 квітня 2021 року, а також з метою вирішення проблемних питань у 
сфері планування територій, розроблення містобудівної документації та 
врегулювання питань реалізації наданих територіальним громадам 
повноважень у сфері містобудування, беручи до уваги положення пунктів 
1, 2, 5, 8 частини першої статті 15, частини четвертої статті 42, пунктів 1, 3 



частини першої статті 49 Закону України "Про комітети Верховної Ради 
України", Комітет в и р і ш и в:

1. Схвалити Рекомендації "круглого столу" у Комітеті Верховної Ради 
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування на тему: "Обговорення проблемних 
питань просторового планування та містобудівної документації, проектування 
та будівництва об’єктів соціальної сфери та інженерного забезпечення, 
методів ефективного законодавчого регулювання нового будівництва в зонах 
охорони пам’яток, буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини, історичних 
ареалах населених місць".

2. Надіслати затверджені цим рішенням Рекомендації Кабінету 
Міністрів України, Міністерству розвитку громад та територій України, 
Міністерству культури та інформаційної політики України, Державній службі 
України з питань геодезії, картографії та кадастру, асоціаціям органів 
місцевого самоврядування.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 
Комітету Д.Ісаєнка.
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