
 Додаток 10 

 до рішення міської ради 

 від 13.04.2020 № 1121 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ містобудування та архітектури  управління містобудування, 

архітектури та земельних відносин виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради 

1. Відділ містобудування та архітектури управління 

містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради (надалі - відділ) є структурним підрозділом 

управління містобудування, архітектури та земельних відносин 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради (далі - управління) і 

підпорядковується начальнику управління.  

 

2. Відділ в межах повноважень, визначених цим Положенням, 

забезпечує виконання законів України, Постанов Верховної Ради 

України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших центральних органів 

виконавчої влади України, рішень обласної ради, розпоряджень міського 

голови, голови обласної державної адміністрації, міської ради та її 

виконавчого комітету, що стосуються містобудівної діяльності та 

архітектури. 

 

3. Основні завдання відділу. 

         3.1. аналіз стану містобудування на території міста, 

організація розробки, експертизи і подання на затвердження в 

установленому порядку містобудівних програм, містобудівної 

документації на місцевому рівні  та правил забудови міста. 

         3.2. координація діяльності суб’єктів містобудування щодо 

комплексного розвитку території, планування, забудови і реконструкції 

міста.  

         3.3. контроль за використанням і забудовою земель, 

визначених для містобудівних потреб, забезпечення можливості 

здійснення на них запланованої містобудівної діяльності. 

         3.4. державний контроль в межах повноважень, визначених 

законодавством, за дотриманням суб’єктами містобудівної діяльності 

містобудівного законодавства, державних стандартів, норм та правил, 

затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних 

об’єктів, раціональним використанням територіальних ресурсів. 

         3.5. організація охорони, реставрації та використання 

пам’яток архітектури і містобудування, природного ландшафту, 

збереження історичного середовища міста. 



     3.6 відділ виконує функції спеціально уповноваженого органу 

містобудування та архітектури. 

 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

         4.1. організовує розробку, експертизу і затвердження 

містобудівних програм, генерального плану та іншої містобудівної 

документації на місцевому рівні, проектів окремих об’єктів 

містобудування, благоустрою, озеленення, інженерної підготовки 

території, тощо. 

       4.2. готує із замовниками обґрунтування визначених територій, 

вилучення приватизації (викупу) і надання земель для містобудівних 

потреб, а також приймає участь у вирішенні питань розміщення об’єктів, 

пов’язаних із життєзабезпеченням міста за його межами.  

      4.3. виконує функцію замовника розробки містобудівної 

документації на місцевому рівні (детальних планів території) за кошти з 

інших джерел, не заборонених законом. 

      4.4. виготовляє і видає в установленому порядку забудовникам 

містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва 

на території міста. 

       4.5. виготовляє і видає в установленому порядку забудовникам 

будівельні паспорти на забудову земельних ділянок на території міста. 

       4.6. забезпечує проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні. 

       4.7. надає в установленому порядку дозволи на виконання 

топографо-геодезичних робіт, інженерно-геологічних та інших видів 

розвідування, організовує роботи з охорони, ремонту, відновлення 

геодезичних знаків реєстрації, зберігання і систематизації матеріалів 

топогеодезичних та інженерно-геологічних розвідувань. 

        4.8. готує виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо 

розміщення нових підприємств та інших об’єктів містобудування на 

території міста. 

        4.9. виготовляє, видає та продовжує дію паспортів прив’язки 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. 

        4.10. забезпечує охорону культурної спадщини, збереження 

традиційного характеру середовища міста. 

        4.11. аналізує стан розвитку містобудування на території міста, 

вносить пропозиції виконавчому комітету щодо його поліпшення. 

        4.12. координує науково-дослідні, розвідувальні, проектні 

роботи, що виконуються різними підприємствами, фірмами, 

організаціями на території міста. 

        4.13. організовує і проводить конкурси на розробку 

архітектурних проектів містобудівних об’єктів. 

        4.14. інформує через засоби масової інформації громадськість 

про плани розвитку міста щодо розміщення важливих містобудівних 

об’єктів. 



       4.15. розглядає листи та пропозиції громадян, інших суб’єктів 

містобудування, приймає в межах своїх повноважень рішення. 

       4.16. при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також 

підприємствами, установами, організаціями та творчими спілками. 

      4.17. здійснює розрахунок розміру пайової участі забудовників 

та готує до підписання договір про пайову участь замовників у створенні 

і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. 

      4.18. здійснює контроль за сплатою пайової участі забудовників 

у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста.   

      4.19. готує проекти рішень Бердичівської міської ради та її 

виконавчого комітету з питань містобудування, розробки містобудівних 

програм та містобудівної документації на місцевому рівні; 

    4.20. здійснює інформаційне забезпечення суб'єктів 

містобудівної  діяльності на території міста Бердичева;  

         

5. Відділ має право: 

5.1 не приймати до виконання документи, які не мають юридичної 

сили або суперечать вимогам законодавчих та інших нормативних актів; 

5.2  вносити пропозиції начальнику управління щодо 

вдосконалення роботи з питань містобудування та архітектури; 

5.3 залучати працівників інших структурних підрозділів управління 

до виконання окремих завдань за погодженням їх керівників; 

5.4 приймати в необхідних випадках рішення про стадійність 

проектування, доцільність розробки ескізних проектів, застосування 

індивідуальних типових проектів будівель і споруд, їх поверховість та 

внесення до цих проектів змін; 

5.5 одержувати від місцевих органів влади інформацію і 

статистичну звітність, необхідні для виконання покладених на відділ 

завдань; 

5.6 здійснювати контроль у сфері містобудування згідно з 

повноваженнями, визначеними чинним законодавством України; 

5.7 вносити  до управління або  разом  з  ним до органів виконавчої 

влади та Бердичівської міської ради, її виконавчого комітету пропозиції з 

питань, що належать до його компетенції; 

 

6. Керівництво відділом 

      6.1. керівництво діяльністю відділу здійснює начальник відділу,  

який призначається та звільняється з посади міським головою в 

установленому порядку. Начальник відділу несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення 

ним своїх функцій. Начальник відділу підпорядковується начальнику 

управління. 

      6.2. з метою забезпечення виконання відділом основних завдань 

та здійснення діяльності, визначеної чинним законодавством України та 



цим Положенням, начальник відділу може видавати в межах своєї 

компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. 

      6.3. начальник відділу здійснює інші повноваження відповідно 

до Положення про відділ, а також завдань, покладених на нього 

рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями 

міського голови. 

      6.4. службові обов’язки працівників відділу визначаються 

посадовими обов’язками. 

 

7. Склад відділу: 

 - чисельний склад відділу, найменування посад і посадові оклади 

визначаються штатним розписом у складі управління, який затверджується 

міською радою. 

 

                             

 


