
Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Чортківської міської  ради  

                                                                       від «17» жовтня 2016 року № 427  

                             

ПОЛОЖЕННЯ 

про міську архітектурно-містобудівну раду при відділі 

містобудування, архітектури та капітального будівництва 

Чортківської міської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Міська архітектурно-містобудівна рада (далі - Рада) 

створюється при відділі містобудування, архітектури та капітального 

будівництва Чортківської міської ради для професійного колегіального 

розгляду і обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних 

проектних рішень об’єктів архітектури та містобудування і, в разі 

потреби, основних положень архітектурно- планувальних завдань, 

містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, програм 

щодо розробки значних об’єктів архітектури та містобудування. 

1.2. Рада постійно діє як дорадчий орган при відділі 

містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради. 

1.3. Рада здійснює свою діяльність згідно із законодавством та цим 

Положенням. 

1.4. Рада розглядає містобудівні та архітектурні рішення 

передпроектної і проектної документації, що розробляються для 

застосування на території міста за замовленнями юридичних та фізичних 

осіб, незалежно від відомчої належності, форм власності і підлягає 

затвердженню. 

2. Основні завдання Ради 

2.1. Рада розглядає і надає рекомендації відділу містобудування, 

архітектури та капітального будівництва, замовникам (фізичним і 

юридичним особам), розробникам проектної документації щодо її 

доопрацювання та затвердження: 

- схеми планування території міста; 

- схем планування територій мікрорайонів та житлових масивів; 

- генерального плану міста Чорткова, проектів детального 

планування територій, проектів забудови та іншої містобудівної 

документації; 



- архітектурних, планувальних та інженерних рішень проектів 

об'єктів архітектури і містобудування (будинки і споруди житлово-

цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх 

комплекси, об’єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної 

архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, 

території адміністративно- територіальних одиниць і населених пунктів); 

- проектних пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань на 

розміщення, проектування і будівництво об’єктів в історичній забудові, в 

охоронних зонах пам’яток місцевого значення, зонах регулювання забудови; 

- перед проектних досліджень, пов’язаних з розробленням 

інвестиційних програм на нове будівництво, реконструкцію існуючих 

об’єктів і комплексів та реставрацію пам’яток архітектури та 

містобудування місцевого значення; 

- проектів міського дизайну (реклама, малі архітектурні форми тощо); 

- проектів місцевих правил забудови, інших нормативно- правових 

актів місцевого значення у сфері містобудування та архітектури; 

- архітектурно-планувальних завдань, містобудівних умов і обмежень 

забудови, містобудівних обгрунтувань на значні об’єкти містобудування та 

архітектури, що розміщуються на територіях, на які не розроблено проекти 

детального планування або відсутня затверджена в установленому порядку 

інша містобудівна документація, а також на проектування об’єктів, які 

розміщуються в зоні охорони пам’яток або можуть негативно впливати на 

території і об’єкти природно-заповідного фонду. 

На розгляд Ради можуть виноситись архітектурні та містобудівні 

рішення з метою їх попереднього погодження для подальшої розробки при 

проектуванні. 

3. Склад і структура Ради 

3.1. Рада утворюється у складі голови ради, його заступника, членів 
ради та секретаря. 

3.2. Головою Ради є начальник відділу містобудування, архітектури та 

капітального будівництва Чортківської міської ради, головний архітектор 
міста. 

3.3. Склад Ради формується з найбільш авторитетних і 

висококваліфікованих фахівців - архітекторів, містобудівельників, які 

становлять не менше половини загальної кількості членів ради, а також 

інженерів, будівельників, науковців, представників від структурних 

підрозділів Чортківської міської ради, представників місцевих органів 

державного контролю, творчих та професійних спілок та інших громадських 

організацій. 

Персональний склад Ради затверджується рішенням виконавчого 

комітету Чортківської міської ради за поданням начальника відділу 

містобудування, архітектури та капітального будівництва. 

3.4. У разі потреби, головою Ради можуть утворюватися професійні 



секції з членів Ради за напрямками містобудівної та архітектурної діяльності 

(секція містобудування та архітектури, секція охорони пам’яток, секція 

дизайну і благоустрою територій та інші). 

3.5. На засіданні Ради чи його секції, у разі потреби, крім замовника 

та розробників проекту, також можуть бути, без права голосування, 

запрошені представники зацікавлених державних і недержавних установ, 

проектних, науково-дослідних і громадських організацій, експертизи, преси 

тощо. Також на засіданнях міської архітектурно-містобудівної ради мають 

право бути присутніми інші зацікавлені громадяни. 

3.6. Секретар Ради, як правило, є посадовою особою відділу 

містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської 

міської ради. 

3.7. Для попереднього рецензування проектів, що розглядаються 

Радою, можуть залучатися не тільки члени ради, а й інші 

висококваліфіковані фахівці. 

4. Права Ради 

4.1. Рада має право: 

- розглядати містобудівні, архітектурні та інженерні проектні 

рішення, розроблені відповідно до законодавства, державних будівельних 

стандартів, норм регіональних і місцевих правил забудови населених 

пунктів, затвердженої містобудівної документації; 

- надавати рекомендації та висновки відділу містобудування, 

архітектури та капітального будівництва, замовникам і розробникам 

містобудівної, проектно-кошторисної документації щодо її погодження або 

необхідності доопрацювання; 

- при розгляді архітектурно-планувальних завдань, містобудівних 

умов і обмежень забудови, містобудівних обгрунтувань вносити пропозиції 

відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва щодо 

доцільності додаткових вимог або рекомендувати проведення конкурсу на 

планування і забудову окремої ділянки чи окремого об’єкту архітектури; 

- готувати і передавати для публікації в засобах масової інформації 

матеріали, що розглянуті на засіданнях міської архітектурно-містобудівної 

ради. 

4.2.Члени Ради повинні бути присутніми на її засіданнях, брати 

активну участь в обговоренні питань, що розглядаються, сприяти 

виконанню рекомендацій і висновків міської архітектурно-містобудівної 

ради, якісно і вчасно виконувати доручення щодо підготовки питань для 

обговорення на засіданнях. 
 4.3. Члени Ради мають право широкого та вільного обміну думками з 

кола питань, які розглядаються на засіданнях, ознайомлюватися з усіма 

матеріалами, що обговорюються, висловлювати свою точку зору щодо 



рішень міської архітектурно-містобудівної ради та брати участь у 

голосуванні. 

 4.4. Голова Ради (заступник) не мають права вести засідання, якщо 

вони є авторами проекту, який розглядається і право на розробку якого 

одержано за результатами конкурсу. 
 4.5.Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

 4.6.Рада проводить свою діяльність на основі принципу гласності та з 

урахуванням громадської думки . 

5. Організація роботи Ради 

5.1. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться згідно з 

порядком денним, який складається її секретарем на основі подання 

замовниками (інвесторами) або (за їх дорученнями) розробниками проектів 

на погодження з відділом містобудування, архітектури та капітального 

будівництва. 

      Засідання Ради скликаються за потребою, позачергові засідання Ради 

скликаються за рішенням її голови або на пропозицію більшості членів ради. 

Включення проекту до розгляду Ради може бути здійснене за 

рішенням голови Ради і його заступника, на пропозицію більшості членів 

Ради, а також громадських організацій або за ініціативою замовника. 

5.2. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Ради 

покладається на відділ містобудування, архітектури та капітального 

будівництва. 

5.3. Засідання Ради вважаються правомочними за наявності не менш 

як 2/3 її складу. 

5.4. Висновки та рекомендації Ради приймаються простою більшістю 

голосів (від присутніх) відкритим голосуванням. З окремих питань, на 

вимогу членів ради або її голови, може бути проведене таємне голосування. 

5.5. Проектні та інші матеріали на розгляд Ради подаються 

замовником або (за його дорученням) проектувальником у строк, потрібний 

для попереднього ознайомлення з матеріалами членів ради, рецензентів та 

громадськості. Термін розгляду і дата кожного засідання Ради визначаються 

головою ради або його заступником. 

5.6. Склад матеріалів, що подаються на розгляд Ради, повинен 

відповідати вимогам ДБН А.2.2-3-97 щодо складу проектної документації, 

відповідної стадії проектування і надається у тій частині, яка погоджується 

відділом містобудування, архітектури та капітального будівництва. 

Обсяг додаткових демонстраційних матеріалів, необхідних для 

розгляду проекту, має бути обумовлений при наданні замовнику 

архітектурно-планувального завдання на проектування об’єкту, 

містобудівних умов та обмежень забудови. 

5.7. На засіданні Ради доповідачем є автор проекту, рецензент подає 



свої висновки або висновки групи рецензентів. 

5.8. Засідання Ради мають бути відкритими для представників засобів 

масової інформації, громадських організацій та інших зацікавлених осіб. 

У разі потреби, за дорученням виконкому Чортківської міської ради 

або міського голови для врахування громадської думки перед засіданням 

можуть проводитись громадські обговорення окремих проектів. 

5.9. Висновки, зауваження і рекомендації Ради оформляються 

протоколом, який підписується головуючим на засіданні і секретарем ради. 

5.10. Термін розгляду поданої до Ради проектної документації 

встановлюється в залежності від складності та обсягів проектованого 

об’єкта, але не може бути більшим 30 календарних днів. 

5.11. До протоколу Ради не можуть бути включені зауваження і 

рекомендації щодо містобудівних, архітектурних та інженерних рішень 

об’єктів архітектури, його внутрішнього оздоблення, інші умови і 

зауваження, якщо вони не випливають з положень актів законодавства, 

державних стандартів, будівельних норм і правил, затвердженої 

містобудівної документації, регіональних та місцевих правил забудови, не 

зумовлені потребою збереження характеру існуючої забудови довкілля і 

охорони пам’яток та вимагають внесення змін у надане замовнику 

архітектурно- планувальне завдання, містобудівні умови і обмеження 

забудови. 

Зауваження, що стосується права автора на вибір художньо-

естетичних засобів вирішення творчих питань при проектуванні, мають 

нести рекомендаційний характер. 

5.12. У разі незгоди із загальними висновками голови Ради шодо 

проекту, більшість членів Ради, або замовник, можуть подавати проект на 

розгляд архітектурно-містобудівної ради при облдержадміністрації. 

Висновки архітектурно-містобудівної ради мають бути враховані при 

підготовці висновку шодо доопрацювання або погодження проекту відділом 

містобудування, архітектури та капітального будівництва. 

6. Упровадження рішень Ради 

6.1. Протокол засідання Ради не є документом, що засвідчує остаточне 

погодження містобудівних, архітектурних, інженерних та інших проектних 

рішень розглянутого проекту. 

6.2. Висновки, зауваження та рекомендації, викладені в протоколі 

Ради, повинні бути враховані у висновку про погодження чи відхилення від 

погодження проекту, який складається на основі протоколу Ради і 

підписується начальником відділу містобудування, архітектури та 

капітального будівництва Чортківської міської ради або його заступником. 
6.3. Погодження може бути надано: 
- без зауважень, якщо таким є висновок Ради; 



- із зауваженнями щодо доопрацювання проекту при наступній стадії 

проектування. 

6.4. Протокол Ради надається замовнику спільно з погодженням 

проекту для керівництва в подальшій роботі. 

 

Керуючий справами  

 виконавчого комітету                                                                  В.В. БОГУТА 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Чортківської міської  ради  

                                                                       від «17» жовтня 2016 року № 427 

 

Склад архітектурно-містобудівної ради 

 

Голова архітектурно-містобудівної   - начальник відділу містобудування , 

ради                                                         архітектури та капітального    

                                                                 будівництва, головний архітектор міста 

 

                        

 

Заступник голови архітектурно-        - головний спеціаліст відділу 

містобудівної ради                                 містобудування,  архітектури та  

                                                                 капітального будівництва 

 

Секретар архітектурно-                         спеціаліст служби містобудівного  

містобудівної ради                                  кадастру відділу містобудування,   

                                                                  архітектури та капітального   

                                                                  будівництва 

 

Члени архітектурно-містобудівної ради 

 

Дудяк Б.М.                        – архітектор,член національної  спілки  архітекторів    

                                              України   (за згодою) 

Юзик А.М.                        – начальник Чортківського РКП «Архітектурне     

                                              бюро» (за згодою) 

Петрів В.Р.                        – начальник відділу містобудування та архітектури     

                                              Чортківської РДА (за згодою) 

Петрів Р.Л.                        – інженер – проектувальник (за згодою) 

Воціховський В.Ю.          – начальник відділу житлово-комунального   

                                              господарства, благоустрою та інфраструктури 

Бобечко У.А.                    – архітектор (за згодою) 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

 виконавчого комітету                                                                  В.В. БОГУТА 

 

 


