
 

 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
 

24 сесія                                      VІІІ скликання 
 

П Р О Є К Т       Р І Ш Е Н Н Я 
 
23 вересня 2022 року                                                                             №24-/VIІI 

 
Про виготовлення топографо-
геодезичної основи для розроблення 
комплексного плану просторового 
розвитку території Руськополянської 
сільської територіальної громади 
Черкаського району Черкаської області 

 

З метою забезпечення ефективної реалізації розроблення комплексного плану 
просторового розвитку території Руськополянської сільської ради 
Черкаського району Черкаської області, керуючись статтями 26, 31 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтями 1,10,11,13 Закону 
України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність», статтею 29 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком 
розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної 
документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 
вересня 2021 р. №926, Порядком проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.05.2011 №555, постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.08.2021 №853  «Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів 
просторового розвитку територій територіальних громад», част. Наказу № 509 
від 02.12.2016р. «Про затвердження Порядку використання Державної 
геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із 
землеустрою», врахувавши рекомендації комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
благоустрою та охорони навколишнього середовища, комісії з питань 
бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва, сільська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 



 

 

  1. Розробити топографо-геодезичну основу масштабу 1:2000 у цифровій 
і графічній формі в системі координат УСК-2000 для населених пунктів 
с.Руська Поляна, с.Геронимівка та с.Дубіївка Руськополянської сільської 
територіальної громади Черкаського району Черкаської області.  

2. Розробити топографо-геодезичну основу масштабу 1:10000 в 
цифровій і графічній формі в системі координат УСК-2000 для території 
Руськополянської сільської територіальної  громади Черкаського району 
Черкаської області (за межами населених пунктів с.Руська Поляна, 
с.Геронимівка та с.Дубіївка). 

2. Доручити виконавчому комітету Руськополянської сільської ради: 
2.1. Виступити замовником розроблення топографо-геодезичних основ, 

що зазначені 1 п.п. 1-2 даного рішення; 
2.2. Визначити розробника оновлення топографо-геодезичних основ. що 

зазначені 1 п.п. 1-2 даного рішення. 
2.3. Забезпечити організацію робіт з оновлення топографо-геодезичних 

основ, що зазначені 1 п.п. 1-2 даного рішення. 
3. Оприлюднити відповідно до чинного законодавства України дане 

рішення. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього 
середовища, постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва. 
 

Сільський  голова                                                                   Олег ГРИЦЕНКО 
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