


Додаток 2 до Програми розробки містобудівної документації  

для використання територіальною громадою м. Біла Церква на 

період 2015-2019 рр. 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням Білоцерківської  міської ради  

від «___»________________ 2017 року № ___________ 

 

Фінансування  етапів  Програми  розробки  містобудівної  документації для  використання  територіальною  громадою  м. Біла  Церква  

на  період  2015-2019 рр. 

№ 

п/п 
Назва  заходу 

Термін 

виконання, 

рік 

Загальна 

вартість, 

тис. грн. 

Обсяги  видатків  по  роках, тис. грн. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Планування і забудова населеного пункту м. Біла Церква 

1.  Розроблення генерального плану міста Біла Церква 2015-2016 2817,0 2350,0 467,0 - - - 

2.  Розроблення плану зонування територій міста Біла Церква 2017 1490,0 -  1490,0 - - 

3.  
Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі прибережно 

– захисної смуги уздовж берега р. Протока в межах міста Біла Церква 
2015 400,0 400,0 - - - - 

4.  
Розроблення детального плану території центральної частини міста з 

коригуванням схеми магістральної мережі міста 
2017 119,6 - - - 119,6 - 

5.  Розроблення  детальних планів територій  2015-2019 1200,0 200,0 - 250,0 700,0 50,0 

6.  
Розроблення детального плану території  для будівництва полігону 

твердих побутових відходів (ТПВ) 
2017 150,0 - - - 150,0 - 

7.  
Розроблення детального плану частини території міста Біла Церква по 

вул. Сухоярській  
2017 25,0 - - 25,0 - - 

8.  

Розроблення плану зонування частини території міста Біла Церква в 

межах кварталу, обмеженого вул. Логінова, вул. Першотравневою, вул. 

Ярослава Мудрого та вул. Григорія Ковбасюка 

2017 80,0 - - 80,0 - - 

9.  

Розроблення  плану зонування частини території міста Біла Церква в 

межах кварталу, обмеженого вул. Томилівська, гаражним кооперативом 

«Ентузіаст», вул. Раскової та вул. Громової 

2017 92,0 - - 92,0 - - 

10.  Комплекс робіт з створення картографічної основи масштабу 1:2000 2016 920,0 - 920,0 - - - 

11.  
Комплекс робіт з створення картографічної основи масштабу 1:2000 на 

перспективу розвитку міста, згідно генерального плану міста БілаЦерква 
2016 100,0 - 100,0 - - - 

12.  
Розроблення Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території міста Біла Церква 
2017 75,0 - - 75,0 - - 



Секретар  міської  ради                                                                                                                               Б.М. Смуток 

 

13.  
Розроблення  Комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами на 

території міста Біла Церква 
2017 75,0 - - 75,0 - - 

14.  

 

Коригування науково-проектної документації «Історико-

архітектурний опорний план м. Біла Церква Київської області та 

«Зони охорони пам’яток культурної спадщини м. Біла Церква 

Київської області» 

2018 70,0 - - - 70,0 - 

15.  
Коригування Схеми вулично-дорожньої мережі міського та зовнішнього 

транспорту 
2018 540,0 - - - 540,0 - 

 Всього:  8153,6 2950,0 1487,0 2087,0 1579,6 50,0 



 


