
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від «17» грудня 2021 р.                    м. Біла Церква                                         № 955 

 

Про деякі питання у сфері 

містобудування та 

благоустрою 

 

        Розглянувши пояснювальну записку управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради від 09 грудня 2021 року № 1888/01-07, відповідно Конституції 

України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», Закону України «Про архітектурну діяльність», враховуючи положення Порядку 

розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України 16 травня 2011 року № 45 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 

122) та державних будівельних норм А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на 

будівництво», рішення Білоцерківської міської ради від 23 березня 2017 року № 553-28-VIІ 

«Про затвердження Програми розвитку комплексного благоустрою міста Біла Церква на 

2017-2021 роки» (зі змінами),  рішення Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року 

№ 41-05-VIIІ «Про затвердження Програми розвитку комплексного благоустрою 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), беручи до 

уваги протокол № 7 від 08 липня 2021 року, протокол № 8 від 16 липня 2021 року та 

протокол № 9 від 03 серпня 2021 року Консультативно-дорадчої ради архітекторів по 

комплексному плануванню та розробленню містобудівної документації Білоцерківської 

міської територіальної громади при управлінні містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради, з метою покращення естетичного вигляду Білоцерківської 

міської територіальної громади, пов’язаного з історичним минулим, створення оптимальних 

умов відпочинку мешканців громади, виконавчий комітет міської ради вирішив: 
  

 

1. Затвердити розроблені сертифікованими архітекторами ескізні проєкти (паспорти 

вулиць) на виконання заходів «Програми розвитку комплексного  благоустрою 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»  розглянуті 

Консультативно-дорадчою радою архітекторів по комплексному плануванню та 

розробленню містобудівної документації   Білоцерківської міської територіальної 

громади  при управлінні містобудування та архітектури Білоцерківської міської 

ради, що додаються, а саме:  

1.1. Паспорт опорядження вулиці Героїв Небесної Сотні та ескізний проект 

(паспорта) вулиці Героїв Небесної Сотні в місті Біла Церква Київської області, 

згідно з Додатком 1; 

1.2.  Ескізний проект (паспорт) вулиці Ярослава Мудрого в місті Біла Церква 

Київської області, згідно з Додатком 2; 

1.3. Ескізний проект території в районі «Ансамблю споруд пошти»  в місті 

Біла Церква Київської області, згідно з Додатком 3; 

1.4. Ескізний проект (паспорт) вулиці Куценка та вулиці Ярмаркова, в 

районі  автостанції приміського транспорту в місті Біла Церква Київської 

області, згідно з Додатком 4; 



1.5.  Ескізний проект (паспорт) роздоріжжя вулиць Курсова, Логінова та 

Героїв Небесної Сотні, в місті Біла Церква  Київської області, згідно з 

Додатком 5; 

1.6. Паспорт опорядження території в районі проспекту Князя Володимира 

(від площі Соборна до шляхопроводу по вулиці Леваневського), згідно з 

Додатком 6; 

1.7. Паспорт опорядження вулиці Олеся Гончара, згідно з Додатком 7; 

 

2. Затвердити розроблений сертифікованим архітектором ескізний проєкт - паспорт 

вулиці Богдана Хмельницького, розглянутий  Консультативно-дорадчою радою 

архітекторів по комплексному плануванню та розробленню містобудівної 

документації Білоцерківської міської територіальної громади при управлінні 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, виготовлений з інших 

джерел не заборонених законодавством України, згідно з Додатком № 8. 

3. Розпорядникам бюджетних коштів та підпорядкованим їм комунальним 

підприємствам (далі – замовники будівництва) забезпечити включення до  

проєктно-кошторисної документації на нове будівництво, реконструкцію, 

реставрацію, капітальний ремонт об’єктів житлової та/або громадської забудови, 

об’єктів благоустрою, інших об’єктів, зокрема, але не виключно об’єктів 

дорожньої та/або інженерно-транспортної інфраструктури Білоцерківської міської 

територіальної громади проєктних рішень ескізних проектів (паспортів вулиць) 

затверджених пунктом 1 та пунктом 2 цього рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 
 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 
 


