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Про затвердження документу  
державного планування 
«Коригування( оновлення та внесення  
змін) генерального плану,  
плану зонування міста Помічна 
Добровеличківського району 
Кіровоградської області  
та звіту про стратегічну екологічну оцінку 
 

Розглянувши документ державного планування «Коригування 
(оновлення та внесення змін) генерального плану, Плану зонування міста 
Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області», розроблений 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут 
екологічної безпеки України», головний архітектор проекту Пенязь Ю.О., 
план зонування міста Помічна розроблений ФОП Пенязь Т.О., протокол № 2 
погоджувальної комісії щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення (оновлення) генерального плану міста від 21.09.2017 року, 
протокол № 1 засідання районної архітектурно-містобудівної ради при 
відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
з питань цивільного захисту Добровеличківської районної державної 
адміністрації від 12.10.2017р.,  експертний звіт щодо розгляду містобудівної 
документації ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», враховуючи звіт про стратегічну 
екологічну оцінку,  з метою визначення принципового вирішення розвитку, 
планування, забудови та іншого використання території міста Помічна, 
керуючись ст. 19 Конституції України, ст. 16, ст. 17 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», ст. 12 Закону України «Про основи 
містобудування», п. 42, ч. 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку», міська рада вирішила: 

        1. Затвердити документ державного планування «Коригування 
(оновлення та внесення змін) генерального плану, План зонування міста 



Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області» та звіт  про 
стратегічну екологічну оцінку. 

      2. Виконавчому комітету Помічнянської міської ради та іншим 
виконавчим органам міської ради і комунальним підприємствам 
Помічнянської міської ради при розгляді питань містобудування, планування 
і забудови міста, земельних питань, керуватись даним генеральним планом та 
планом зонування. 

     3. Забезпечити загальну доступність матеріалів містобудівної 
документації шляхом його розміщення на офіційному Web-сайті 
Помічнянської міської ради. 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань будівництва, житлово-комунального 
господарства, благоустрою, комунальної власності, транспорту і зв'язку та 
земельних відносин. 

 

Міський голова                                                               Микола АНТОШИК  
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