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Р І Ш Е Н Н Я

y ly f f /S S ____2018 року

Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23.01.2018 №996 
«Про затвердження програми розвитку 
та реалізації питань містобудування у 
м.Вараш на 2018-2020 роки»

Розглянувши клопотання відділу культури та туризму виконавчого 
комітету Вараської міської ради №148/01-17/18 від 19.09.2018 року стосовно 
розвитку парку культури та відпочинку, №180/01-18/18 від 19.12.2018 року 
щодо створення сприятливих умов для організації дозвілля Заболотівського 
сільського будинку культури та лист Кузнецовського міського комунального 
підприємства №965 від 31.10.2018 року щодо виготовлення проектно- 
кошторисної документації, з метою виконання вимоги ст.,16, ст.22 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись п. 22 ч.І ст. 
26 ч.І. ст..59, ч.2 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», за погодженням із постійними депутатськими комісіями Вараської 
міської ради, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до рішення міської ради від 23.01.2018 №996 «Про 
затвердження програми розвитку та реалізації питань містобудування у 
м.Вараш на 2018-2020 роки» (далі Програма), такі зміни:

1.1. Викласти в новій редакції Паспорт Програми, згідно з додатком 1.
1.2. В розділі 4 Програми

- таблицю 1 викласти в новій редакції, згідно з додатком 2.
- таблицю 2 викласти в новій редакції, згідно з додатком 3.
- таблицю 3 викласти в новій редакції, згідно з додатком 4.

1.3. В розділі 5 Програми
- таблицю 4 викласти в новій редакції, згідно з додатком 5.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу

№ ґ і б 'У



службових обов’язків та постійну комісію з питань земельних відносин, 
архітектури, містобудування, благоустрою та екелогії.

Тзп міського голови ензул



Додаток 1
до рішення міської ради

,Я/ yfuf¥^- 2018 року № S&S#

Програма розвитку та реалізації питань 
містобудування у м.Вараш на 2018-2020 роки 

ПАСПОРТ

1. Ініціатор розроблення 
програми

Міський голова

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа про 
розроблення міської 
програми:

Розпорядження міського голови 
від 13 липня 2017 року № 262-р

3. Розробник програми: Управління містобудування, архітектури 
та капітального будівництва виконавчого 
комітету Вараської міської ради

4. Співрозробники програми: -

5. Відповідальний виконавець 
програми:

Управління містобудування, архітектури 
та капітального будівництва виконавчого 
комітету Вараської міської ради

6. Учасники програми: -

7. Термін реалізації програми: 2018-2020 роки
7.1. Етапи виконання програми: 1 етап- 2018 рік

2 етап- 2019 рік
3 етап- 2020 рік

8. Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у 
виконанні програми:

Місцевий бюджет м.Вараш

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми,тис.грн

2188,0

в тому числі по роках: 
тис.грн

2018- 1037,0
2019-780,0

2020-380.0

9.1. коштів місцевого 
бюджету,тис .грн.

2197,0

9.2. кошти державного бюджету -

9.3. інші кошти надходжень

Секретар міської ради
, . . .

\ і.ОМензул



Додаток 2
до рішення міської ради

J Yyi<Ja/J 2018 року № Y36Y/

Завдання, заходи та строки виконання Програми
таблиця 1

Найменування
заходу

Строки
впроваджен

ня
Виконавець

Орієнтовна вартість 
заходу, тис.грн

Всього В тому числі за роками
2018 2019 2020

Створення та 
ведення 

містобудівного 
кадастру

2018-2020
Управління містобудування, 
архітектури та капітального 

будівництва виконавчого 
комітету Вараської міської 

ради

1300,0 600,0 400,0 300,0

Розробка 
містобудівної 

документації «План 
червоних ліній»

2018
Управління містобудування, 
архітектури та капітального 

будівництва виконавчого 
комітету Вараської міської 

ради

285,0 285,0 - -

Розробка детальних 
планів території 

м.Вараш
2018-2020

Управління містобудування, 
архітектури та капітального 

будівництва виконавчого 
комітету Вараської міської 

ради

240,0 80,0 80,0 80,0

Проект на 
будівництво літньої 

сцени 3 
благоустроєм 

прилеглої території 
та прив’язка 
пам’ятника 

Т.Г.Шевченку

2018-2020

Управління містобудування, 
архітектури та капітального 

будівництва виконавчого 
комітету Вараської міської 

ради

72,0 72,0 - -

Виготовлення 
проектно- 

кошторисної 
документації на 

будівництво 
об’єктів 

інфраструктури 
парку

2018-2020

Управління містобудування, 
архітектури та капітального 

будівництва виконавчого 
комітету Вараської міської 

ради

200,0 - 200,0 -

Виготовлення 
проектно- 

кошторисної 
документації на 

капітальний ремонт 
Заболотівського 

сільського будинку 
культури

2018-2020

Управління містобудування, 
архітектури та капітального 

будівництва виконавчого 
комітету Вараської міської 

ради

100,0 - 100,0 -



Додаток З
до рішення міської ради

2018 року № / ^ 6 ^

Дані про очікувані результати виконання Програми
таблиця 2

Найменування 
завдання, заходу

Найменування показників 
виконання завдання

Одиниця
виміру

Значення показникі:

Всього 2018 2019 2020

Створення та ведення 
містобудівного кадастру Кількість містобудівних кадастрів (шт.) 1 1 1

Розробка містобудівної 
документації «План 

червоних ліній»
Кількість проектів (шт.) 1 1 - -

Розробка детальних планів 
територій м.Вараш Кількість проектів (шт.) 4 2 1 1

Проект на будівництво 
літньої сцени з благо уст

роєм прилеглої території та 
прив’язка пам’ятника 

Т.Г.Шевченку

Кількість проектів (шт.) 1 1 - -

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації 

на будівництво об’єктів 
інфраструктури парку

Кількість проектів (шт.) 1 - 1 -

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації 

на капітальний ремонт 
Заболотівського сільського 

будинку культури

Кількість проектів (шт.) 1 - 1 -

Секретар міської ради нзул



Додаток 4
до рішення міської ради

2018 року № ■/■ % ¥ /

Дані про ресурсне забезпечення Програми
__________________________________________________  таблиця З

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання програми

Етапи виконання програми Усього 
витрат на 
виконання 
програми, 
тис.грн.

2018 2019 2020

Обсяг ресурсів, тис.грн, 
усього в тому числі: 1037,0 780,0 380,0 2197,0

Бюджет м.Вараш, тис.грн 1037,0 780,0 380,0 2197,0

Інші бюджетні кошти, тис.грн - - - -

Кошти не бюджетних джерел, 
тис.грн - - - -

Секретар міської ради ензул



Додаток 5
до рішення міської ради

2018 року № 'Ґ З б 'У

5.Напрямки діяльності та заходи 
„Програма розвитку та реалізації питань містобудування у м.Вараш на 2018-2020 роки”

№

п/
п

Назва
напрямку
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість), 
тис. грн.

Очікувальний результат

по роках
Всього 2018 2019 2020

1 2 3 5 6 7 8 10 11 13

1 Розробка та 
оновлення 

картографічн 
их матеріалів

Створення та ведення 
містобудівного кадастру

Управління 
містобудування, 
архітектури та 

капітального будівництва

Місцевий
бюджет

1300,0 600,0 400,0 300,0

Ведення містобудівного кадастру, 
спрощення процедури отримання 
вихідних даних та містобудівних 

умов і обмежень забудови 
земельної ділянки. 

Виконання вимог законодавства та 
спрощення процедури виділення 
земельних ділянок під забудову 

об’єктів

2

Розроблення 
та оновлення 
містобудівної 
документації

Розробка містобудівної 
документації «План 

червоних ліній»

Управління 
містобудування, 
архітектури та 

капітального будівництва

Місцевий
бюджет 285,0 285,0 - -

Містобудівна документація 
необхідна для повноцінної 

реалізації генерального плану та 
видачі містобудівних умов та 

обмежень

Розробка детальних 
планів територій м.Вараш

Управління 
містобудування, 
архітектури та 

капітального будівництва

Місцевий
бюджет 240,0 80,0 80,0 80,0

Проект детального планування 
території дозволить ефективно 
використовувати територію для 

містобудівних потреб.



3

Розробка 
проектів на 
будівництво

Проект на будівництво 
літньої сцени з благоуст
роєм прилеглої території 
та прив’язка пам’ятника 

Т.Г.Шевченку

Управління 
містобудування, 
архітектури та 

капітального будівництва

Місцевий
бюджет 72,0 72,0 - -

Проект на будівництво літньої 
сцени дозволить покращити 

інфраструктуру міста

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації 

на будівництво об’єктів 
інфраструктури парку

Управління 
містобудування, 
архітектури та 

капітального будівництва

Місцевий
бюджет 200,0 - 200,0 -

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації надасть 
можливість ефективно реалізувати 

заходи, які направлені на 
реконструкцію та розбудову парку

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації 

на капітальний ремонт 
Заболотівського 

сільського будинку 
культури

Управління 
містобудування, 
архітектури та 

капітального будівництва

Місцевий
бюджет 100,0 - 100,0 -

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації надасть 
можливість ефективно реалізувати 

заходи, які направлені на 
капітальний ремонт 

Заболотівського сільського будинку 
культури

Всього 2197,0 1037,0 780,0 380,0
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