
протокол
стрАтЕгIчноi CEcIi

щодо обговорення проекту завдання EIa розроблення коivlплексного плану
просторового розвитку НiжинськоТ територiальноi громади

24 листопада м.Нiпсин

Мiсце проведення: м.FIiжин, пл. IBaHa Франка, 1, примil,тIення Нiхсинськоi
MicbKoi ради, кабiнет 42.
Час проведення: з 10-Q0 год

Органiзатор громадського обговорення: Виконав.lий KoMiTeT Нiжинськоi
MicbKoi ради

Начальник вiддiлу мiстобулування
та архiтектури - головний apxiTeкTop
виконавчого KoMiTeTy Нiхсинськоi
MicbKoi ради - Вiкторiя МИРОНЕНКО

ПРИСУТНI:

1. Вовченко Ф.I. - голова робочоi групи, перший заступник мiського голови з

питань дiяльностi виконавчих органiв Нirкинськоi мiськоi ради;
2. Мироненко В.Б. - заступник голови робочоi групи, начальник вiддiлу
мiстобудування та архiтектури - головFIий apxiTeкTop виконавчого KoMiTeTy
Нiжинськоi мiсъкоi ради;
3. Попик A.I. секретар робочоТ групи, головний спецiа.тriст вiддiлу
мiстобулування та архiтектури виконавчого комi,гету Нiя<инськоТ MicbKoT ради.
4. Онокало I.A. - начальник управлiнлtя lсомунального майна та земельних
вiдносин НirкинськоТ мiськоi ради;
5. Бойко Н.Г. начальник вiддiлу з благоустрою, роботи з органами
самоорганiзацii населення та взаемодiТ з правоохоронними органами;
6. Пелехай Л.М. староста Кунашiвсько-Переяслiвського старостинського
округу;
7. CipeHKo С.А. - заступник начаJIьника УХtКГ та Б Нiжинськоi MicbKoi ради;
8. CiMKiHa О.В. головний спецiалiст управлiння культури i туризму
Нiхtинськоi MicbKoT ради;
9. Величко Л.М. * заступник голови громадськоТ ради;
10. Щяконенко I.I. - головний спецiа.тriсr: вiддiлу мiстобулування та архiтектури
виконавчого KoMiTeTy НiжинськоI MicbKoi ради;
1 1. Носенко М.В. - керiвник апарату 'ГалалаiвськоТ сiльськоТ ради;
12. Бородавко О.П. - }Iачальник вiддiлу булiвниI{тва i архiтектури ВертiТвськоi
сiльськоi ради;
13. Iллющенко С.В. головний сгrецiалiс,г вiддiлу юридично-кадрового
забезпечення;



14. Чепурна Т.В. - головний спецiалiст вiддiлу мiстобулування та архiтектури
виконавчого KoMiTeTy НiжинськоТ MicbKoi ради;
15. Олiйник I.B. - головний спецiалiст вiддiлу земельних вiдносин управлiННЯ
комуныIьного майна ]]а земельних вiдносин Нiхtиtlськоi MicbKoT РаДи;

представник Кунашiвсько-Переяслiвського

17. Ковтун М.М. - представниI( Кунаuriвсько-Переяслiвського старостинсЬкОГО
округу;
18. Лях В.М. - представник НirrtинськоТ територiальноТ громади;
19. Сокол Н.В. - х(урналiст газети <BicTi>;
20. Щеркач А.П. - депутат Нiжинськоi MicbKoT ради;
21. Бузун О.В. - Itрутiвський сiльський голова.

ЗАПРошЕНI:

Представники ТОВ <Iнститут просторового розвитку):
Манцевич Юрiй - керiвник проекту,
Айлiкова Ганна - головний apxiTeкTop проекту.

Порядок денний:
1. Iнформування уповноваженим представником робочоТ групи про

виконання завлань, якi були визначенi на першому засiданнi робочОi
групи та визначення подальших KpoKiB з формування завдаНня на

розроблення комплексного плану, в тому чиолi про строки публiкацii
напрацювань стратегiчноТ сесii.

2. Ознайомлення з пропозицiями представникiв ТОВ <IнститУт
просторового розвитку) Iцоло Програми розроблення мiстобУлiвнОi i
землевпорядноi документацii Нiтсинськоi територiальноi громади Та

врахування пропозицiй до Технiчного завдання.
З. Обговорення пропозицiй щодо проекту Технiчного завдання на

розроблення комплексного плану llросторового розвитку територiальноТ
громади.

4. Прийняття рiшtення щодо проекту Технiчного завдання на розроблення
комплексного плану.

5. Рiзне.

Розгляд порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ Мироненко В.Б. заступника голови робочоТ групи,

начальника вiддiлу мiстобулування та архiтектури - головного apxiTeKTopa
виконавчого KoMiTeTy Нiжинськоi мiськоi ради: ознайомила присутнiх З

результатами обговорення у групах за визначеними тематичними напрямаМИ З

представниками пiдроздiлiв мiськвиконкому i громадськостi та запроПоНУВаЛа

взяти iнформацiю до вiдома.
Учасники стратегiчноi ceciT одноголосно пiдтрим€ши дану пропозицirо.



ВИРIШИЛИ:
Взяти iнформацirо до вiдома.

2. По другому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ Манцевича Ю.М. та Айлiкову Г.В. з пропозицiями щодо

Програми розроблення мiстобу,цiвноi i землевпорядноТ документацiI
Нiжинськоi територiальноi громади та Rрахування пропозицiй до Технiчного
завдання.

Манцевич Ю. у свосму виступi зазначив, що Комплексний план
просторового розвитку тери,горiТ територiальноI громади визначений
законодавством як одIлочасно мiстобулiвrrа документацiя на мiсцевому piBHi та
документацiя iз землеустрою, що визнаLIас планувальну органiзацiю,
функцiонаJIьне призначення територii, ocHoBHi принципи i напрями формування
единоI системи громадського обслуговування населення, доро}кньоi мережi,
iнженерно-транспортноТ iнфраструктури, iHTteHepHoT пiдготовки i благоустроIо,
цивiльного захисту територiТ та населення вiд небезпечних природних i

техногенних проIдесiв, охорони земель та iнших компонентiв навколишнього
природного середовища, формуваirняr екомережi, охорони i збереження
культурноi спадщини та традицiйного характеру середовища населених
пунктiв, а також послiдовнiсть реалiзацiТ рiшень, у тому числi етапнiсть
освоення територii

OcHoBHi наслiдtси змiни законодавс,l,ва поJIяI,аIоть у наступному:
, посднання мiсr:обулiвноТ та зеIчIJIевпорядFIоI документацii в один вид

документацii - комллексний гIJIан просторового розвитку територiТ
територiальноi громали ;

' цифровiзацiя розроблення та використанFIя документацiТ;
' включення документацii нижчих piBHiB (генпланiв та детальних планiв)

до складу комплексного плану;

' розпорядження BciMa землями в межах територiальноi громади;
' функцiонuulьне зонування мас виконуватися на територiею Bcici громади

(у т.ч.за межами населених пунктiв);
'змiна цiльового призначення земельних дiлянок допускасться лише за

умов вiдповiдностi встановленому функцiональному зонуванню;
. широке залучення громалськос,гi i бiзнесу до планувальноi дiяльностi;
' запровадженпrI сдиноТ методики нормативно-грошовоТ оцiнки земель.
Головною MeTolo змiн е :забезпечення стаJIого розвитку та прискорення

iнвестицiйноТ дiяльностi.
Айлiкова Г. звернула увагу на прискореI{ня змiн в законодавствi, якi

TicHo пов'язанi реа"lriзацiею полiтики децентралiзацii. Органам мiсцевого
самоврядування надаI{о бi.lrьше повноваже}Iь та самостiйностi, але одночасно
зрiс обсяг обов'язtсiв, зокрема в сферi планування просторового розвитку
громад. При здiйсненнi пiдготовчих робiт для збору вихiдних даних необхiдно
буд. враховувати iснуrоче законодавство та вимоги нормативно-правових aKTiB,
якi в даний час знаходяться на завершальнiй стадii розроблення. Структура Баз



геоданих мiстобулiвноТ локументацiТ на Mict{eBoMy piBHi потребуе коЕIтролю
вже на початкових етапах роботи, зокрема лри :замовленнi картографiчноi
основи. За наслiдкамIа IIерtI]ого :засi.llаtння робочоТ групи, створеноТ для
пiдготовки розробllегtllя ItопцпrlексLlого IlJIal]y просторового розIrит,ку
НiжинськоТ територiальноТ грома/]и, огIрацюRанi пропозицiТ, якi надiйrшли вiд
структурних пiдроздi.lliв викоtlI(оNlу I"IirкигtськоТ MicbKoT ради. Цi пропозицiТ
BpaxoBaHi в завданнi ца розробленгrя Комtrлеlссного плану просторовоГо

розвитку LliтtиtлськоТ r:e риторi ал ь l-t оТ гропл ади :

-розробка Страт,егiТ створенFIя та залучення iнвестиrliй для створення
авiацiйно-логiстичного комплексу з мулътимодальних перевезень;

- створення туристичного кластеру <Мiсцями козацькоТ сили>;

-створення просторiв для .гIiтнього водI-Iого вiдпочинlсу на територiТ
громади;

-рекоFIструкцiяr ITapKy iмегri Т. Шевченка в м. Нiжиrr;

- створення торгiвельно-ярмаркового гlростору по вул. Яворсьltого в

м.Нiх<ин
Вона запропо}Iувала схваJlити предстаI}.llений звiт та врахувати наданi

зауваження при доопрацIованнi зазначеноТ робо,ги.
Учасники стратегiчноi сесii олtIогоJiосно пiдтримаJIи дану пропозицiю.

ВИРIШИЛИ:
Схвалити звiт TОВ кIrtс,гитут просторового розвитку) по TeMi ДК

021:2015 71250000-5 пiдготовчi роботи, ((пропозицiТ Lцодо розроблення
мiстобудiвноi та зеN4леI]порялноi документаr{ii на територiю Нiжинськоi
територiальноi громади tlернiгi вськоТ обл acTi>.

3. По третьому питанню порrlлку денного:
СЛУХАЛИ: ВовчеIlко Ф.I. Голову засiдання Стратегiчноi сесii

першого заступника мiського I,oJtoI]и з питань лiяльностi виконавчих органiв
НiжинськоТ MicbKoT ради iз встуltним cJIoI]oM до дискусiТ.

Мироненко В.Б. - заступник голови засiдання СтратегiчноТ ceciT
поiнформувала присут,t-liх про лотримаI{ня процедур проведення пiдготовчих

робiт при розроб;rеrrнi мiстобулiвноi ,га землевпорядноТ документацii на
мiсцевому piBHi, а також llpo налаrri пропозицii до проекту Технiчного завдання,
який був розмiщеrrий на сайтi виконкому Fliхtинськоi MicbKoT ради пiсля
першого засiдання робочоТ груllи.

Лях В. - прос1,II] утоLIFlиl]I.l в якiйr cTpyKTypi баз даних повинен бути

розроблений Генплаtt?
Айлiкова Г. - всяt iчtiс,гобулiвrrа документацiя повинна бути виконана iз

застосуванням геоirr(lорtиацiйi-ttах сисl,ем (ГlС), тогIогеодизична основа
повинна бути здана в liсржавнrлй tЬонд докумеrlтацiТ i в /{ержавний земельний
кадастр. !,ля виltоLlаti]Irl робi,г ttcl ltомгt"l|сксtlого плану просторового розвитку
I-JirкинськоТ тери,горiа.llьноТ громади r,rесlбхiдгlа I{oвa топоосFIова, необхiдно
оновити матерiали ic,t,tl1,1иtttl-apxi,r,clt,r,yp}ltltю огIорного плану м. I,{iх<ин, провести
iнвентаризацirо зеNiсJll, lсри,гоlэi'f l-[iжиltськоl' r,еtrllаторiальгtоТ громади, повиI-tно

бути здiйсrrено гtiлlt.rtl,().lенiiя шlаtlэitз t<адас,грtlвоТ карти I{a BcIo тери'горiю
територiальгlоi громаtilиr. За Заксittом УrсраТниr rliд l7 червня 2020 р, JYg 711-



IХ "ПрО внесеtIнЯ змiгr jto /lеякLIх заlконо/,tавчих aKTiB YKpaTHra rцодо плаFIуванFIя

викорисТаннЯ земелL" мiсr_(евi раilи до 01 сiчня 2а25 року гlовигtгti забезгtечитl,t

внесеr{нЯ до ЩерЖавI-1огО земеJlьIлОго кадастру вiдомостей про функцiоrrальнi
зони, визначенi у мiсl,обудiвнiй документацiТ.

,.Щеркач А.: чи можливо виконати роботи по внесенню змiН В

Генеральний план м.I,-Iiхtин, без виконання робiт по просторовому плануваннЮ?
Айлiкова Г. мiстобулiвна документацiя на мiсцевомУ piBHi,

затвердЖена до набралlня чиlIност,i зу 711-Ix, заJIишасться чинною. Проте, з 0l
сiчня 2025 року внесеtIня змiн до r,aKoT документацiТ догrускатиметься за умови
приведення ii у вiдпtlвiltrriс,гь /{о вимоI, вищезазI]аченого ЗаконУ, тОбТО ДО 01

сiчнЯ 2025 рокУ нсобхi/]trо викоtIа,ги робоТи пО розробцi комплексного плану
просторового розвитку тери,горiТ ] IiжиtlськоТ територiальноТ ГромаДи. РiurеННЯ

про розроблення 
,гоl,о LIи ittпtого виду докумеI{тацii може приймати орган

мiсцевого самоврядуваIII IrI.

Щеркач А. запропоlIував лода,гково розглянути питання BapTocTi рОбiТ Та

вишукати можливостi лJIя змсtIшенI{я BapTocTi всього комплексУ РОбiТ,
особливо ретельно розгJIяllути Ilи,ганнrI оновлення матерiалiв генераЛЬНОГО

плану м. Нiжина.

Мироненко I}.Ij. заtIроltоIIува}Jlа Ijри доопрацюваннi Технiчного ЗаВДаННя

на розроблення l(oN4IlJIet(clIoI,o llJIaIly просторового розвитку НiжИнСЬКОТ

територiальноТ грома/lи ijрахувагI,и вис.ltовllегti зауваження та пiдгОтУВаТИ

пропозицiТ для розгJIruцу питаннrl на ceciT }]iя<инськоi MicbKoT ради.
Учасники страl,еI,iчrtоТ cecii олноголосrrо пiдцтримали дану пропозицiЮ.

ВИРIШИЛli:
.Щоручити IИироllеttiiо I].Б. заступ}Iику голови робочоi ГРУПИ,

начальнику вiддilrу мiстобудуваI]lIя ,га архiтектури - головномУ apxiTeKToPY
виконавчого комi,ге,гу I-IirrсинськоТ MicbKoT ради врахувати висловлеНi
зауваження та пiдго,гувати llропозиrдii до розгляду питання на сесii НiжинСЬКОТ

MicbKoi ради.

4. По четвер,гому I]и,r,altIllo Ilорялку денного:
СЛУХДЛИ: Мироltсt.ttсо I].Б. заступника голови робочоТ грУПИ,

начальника вiддi.lrу плiс,гобулуваIII,1rI та архiтект,ури - головного apxiTeKTopa
виконавчого комi,гету НilrсинсьтсоТ MicbKoT ради про наступнi ДiТ ЩОДО

затвердження Техtti,-tгtого завдаIlня IIа розроблення Комплексного ПЛанУ

просторово1,() ро ti;illl,\ icliiIlO[)ii iIi;l;pltlct,liol' ,t,ерl,tтоI.)iаt-гlьноТ громади. Вона
запропонувала cxlia,iIl i 1,1 l ul;Lti,ittc :Jilt]j(i}ttIIrI з врахуваlIl1-1ям реЗуЛь'Гаr-iВ
громадського обгоrзореIIII;I llo BpaxyBaHHlo громадських iHTepeciB вiДпОвiДнО ДО

дiючого законодавства та] l] поl]llому обсязi подати на затверд}кення ceciT

Нiхtинськоi MicbKoT раrли.
Учасники сl,раrT,еt,iчrrоI ceciT олногоJIосно пiдтримаJIи дану пропозиЦiЮ.

ВИРIШИJIj4:
Схвалити']'схttiчне завлаtIItя

просторового розI]lt,гку,геlэиторiТ

на розроблення Комплексного плану
FIillсинськоТ територiальноТ громади з



врахуванням резуJlьтатiR I,ромадського обговорення по врахуванню
громадських iHTepecirз вillповiдгrо до дiкl.tого законодавства та в пов[Iому обсязi
та подати на затI]ерджеIIIIrl ceciT I-IirкиrrськоТ територiальноТ громади та
доручити Миронеlrко I].Б. - заступнику голови робочоТ групи, нач€Lльнику
вiддiлу мiстобудуI]анIIя та архi,геI(тури - головному apxiTeкTopy виконавчого
KoMiTeTy Нiжинсьrсоi MicbKoT pa7lrl забезпечити публiкацiю завдання на веб-сайтi
мiськоi ради.

Протокол складсrlо у 3-х гtllип,rilэtttttсах, якi MaIoTb однаково юридичну силу.

Голова стратегi.rrrоТ сесii, пср
заступник MicbKot,o I,ojl()BI.{ _] ll
виконавчих оргаrl i в ради Ф.вовчЕнко

Секретар cTpaTel,i,trroT ceciT, t,о,ltоtзtIий

спецiалiст вiддillу l,лiс,гоб1,21уt]|llIIiя,га
архiтектури BиKoltaI]LIoI,o ttомi,гету
НiжинськоТ мiськоi ради А.попик


