
ЗВІТ 

про роботу відділу містобудування та архітектури 
Верхньодніпровської міської ради за І півріччя

За напрямком містобудування та архітектура відділом проведена наступна 
робота:
1. Взято участь у розробленні Положення про відділ містобудування та 

архітектури.
2. Підготовлені Посадові інструкції для працівників відділу.
3. Оформлено Паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності - 12 шт.
4. Підготовлено висновків щодо погодження проектів відведення земельних 

ділянок - 101 шт.
5. Підготовлені містобудівні умови і обмеження для будівництва об’єкту 

- 2 шт.
6. Підготовлені висновки щодо відповідності збудованих об’єктів вимогам 

ДБН та містобудівній документації - 15 шт.
7. Підготовлено ситуаційні схеми та схеми розміщення об’єктів (М 1:2000) на 

звернення громадян - 16 шт.
8. Підготовлені проекти рішень виконавчого комітету міської ради про 

присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна - 48 шт.
9. Розроблено та забезпечено затвердження Програми містобудівної 

діяльності на території Верхньодніпровської міської об’єднаної громади.
10. Розроблений ескізний проект пам’ятного знаку воїнам АТО (ООС). 

Реалізований червень 2021р.
11. Розроблений Порядок розміщення та демонтажу тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території 
Верхньодніпровської міської об’єднаної громади, який знаходиться на 
обговоренні між співробітниками міської ради.

12. Створено архітектурно-містобудівну раду при відділі містобудування та 
архітектури, затверджено Положення про раду та її склад.

13. Здійснено обстеження та фотофіксація об’єктів по просп. Шевченка за 
результатом якого складено Таблицю обліку об’єктів, розташованих по 
просп. Шевченка.

14. Здійснено обстеження та фотофіксація об’єктів по вул. Дніпровській. 
Розпочата робота з складання Таблиці обліку об’єктів, розташованих по 
вул. Дніпровській.

15. Підготовлена схема водопостачання с. Пушкарівка (М 1:2000).
16. Підготовлена схема розміщення камер спостереження на території 

м. Верхньодніпровськ (М 1:2000).



17. Постійно ведеться роз’яснювальна робота щодо оформлення документів на 
будівництво об’єктів, розміщення тимчасових споруд, реклами вивісок, 
тощо.

18. Постійно здійснюється робота з власниками об’єктів щодо оформлення 
паспортів зовнішнього опорядження з метою виявлення самовільно 
розміщених рекламних засобів.

19. Постійно здійснюється робота з розгляду звернень громадян щодо надання 
дозволу на розроблення проектів відведення земельних ділянок в частині 
визначення відповідності функціонального призначення ділянок чинній 
містобудівній документації.

20. Протягом цього періоду взято участь у засіданнях виконкому, нарадах, 
комісійних обстеженнях, обстеженнях територій для складання схем, у 
конкурсній комісії, тощо.

Начальник відділу містобудування 
та архітектури міської ради - 
головний архітектор міста ПОЛЮЛЯ O.L


