
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України «Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації»  
 

Зміст (положення) норми чинного акту Зміст відповідного положення (норми) проекту акту 

Порядок розроблення містобудівної документації, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290   
 

 

2.1. Замовником  розроблення  схем  планування окремих 

частин території  України  є  Рада  міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласні (районні) державні адміністрації. 
 

2.2. Замовник  розроблення  схеми  планування  окремих 

частин території України організовує її розроблення або 

внесення змін  до неї згідно з пунктом 1.4 розділу I цього 

Порядку. 

 

 
 

4.5. Генеральний план населеного пункту та план 

зонування території  розробляється  суб'єктами  

господарювання,  які мають в своєму складі архітектора, що 

має кваліфікаційний сертифікат. 
 

 

4.6. Детальний  план  території  розробляється  

суб'єктами господарювання, які мають у своєму складі 

архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Замовником розроблення схем планування окремих 

частин території України є Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим, відповідні обласні ради. 
 

2.2. Організація розроблення та внесення змін до    

схем планування окремих частин території України 

здійснюється  Радою міністрів Автономної  Республіки  

Крим,  відповідними обласними  (районними) 

державними адміністраціями згідно з пунктом 1.4 розділу I 

цього Порядку. 
 

4.5. Генеральний план населеного пункту, план 

зонування території  та детальний план території 

розробляється  суб'єктами  господарювання,  які мають в 

своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний 

сертифікат. 
 

4.6. План зонування території може розроблятися        

у складі генерального плану населеного пункту або як 

окрема містобудівна документація після затвердження 

генерального плану.  

Для населених пунктів з чисельністю населення до          

50 тисяч осіб генеральні плани можуть поєднуватися з 

детальними планами всієї території таких населених 

пунктів. 
 



 
 

4.7.  План зонування території  розробляється для всієї 

території населеного пункту  або для  її  частини (кварталу, 

мікрорайону, іншого  планувального утворення), 

першочергово - для історичних   ареалів; інвестиційно 

привабливих територій; сформованих сельбищних територій 

існуючої забудови,  де передбачаються окремі локальні 

перетворення, можлива реконструкція або  розміщення 

окремих будівель і споруд. 
 

4.8.  Детальний план території розробляється для 

територій житлових районів, мікрорайонів, кварталів нової  

забудови, комплексної реконструкції кварталів, мікрорайонів  

застарілого житлового фонду, територій  виробничої,  

рекреаційної та іншої забудови. 

 

 
 

4.12.  

… 

Виконавчий  орган  сільської,   селищної,   міської   ради,  

відповідна  районна  державна  адміністрація  забезпечують  

оприлюднення  детального  плану  території  протягом 10 днів 

з дня його затвердження. 
 

 

відсутнє 
 

 

 

 

 

 

 

4.7.  План зонування території, як окрема містобудівна 

документація,  розробляється для всієї території населеного 

пункту  або для  її  частини (кварталу, мікрорайону, іншого  

планувального утворення), першочергово - для історичних   

ареалів; інвестиційно привабливих територій; сформованих 

сельбищних територій існуючої забудови,  де передбачаються 

окремі локальні перетворення, можлива реконструкція або  

розміщення окремих будівель і споруд. 
 

4.8.  Детальний план території , як окрема містобудівна 

документація, розробляється для територій житлових 

районів, мікрорайонів, кварталів нової  забудови, комплексної 

реконструкції кварталів, мікрорайонів  застарілого житлового 

фонду, територій  виробничої,  рекреаційної та іншої 

забудови. 
 

 

 

4.12 

… 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської   ради, 

відповідна місцева державна адміністрація  забезпечують 

оприлюднення містобудівної документації на місцевому 

рівні протягом 10 робочих днів з дня її затвердження. 

Графічні матеріали містобудівної документації 

оприлюднюються у форматах файлів, які підтримують 

векторну графіку та дозволяють їх копіювання.   
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

5.2.Необхідність внесення змін до містобудівної 

документації обґрунтовується  відповідним  уповноваженим 

органом містобудування та архітектури. 

 

 
 
 

5.3. відсутній  

 

 

5.2. Необхідність та параметри внесення змін до 

містобудівної документації обґрунтовується  відповідним  

уповноваженим органом містобудування та архітектури. 

 

 
 

5.3.  Внесення змін до містобудівної документації чи  

окремих  її  розділів здійснюється шляхом розроблення 

проекту змін до такої містобудівної документації, який 

після затвердження стає її невід’ємною частиною.   
 

 

 

 

Директор Департаменту містобудування,  

архітектури та планування територій                                                                                                                               С.Я. Білоус 


