
       

 

Звіт Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини 

за ІІІ квартал 2018 р. 

 

Управління генерального плану та містобудівного кадастру 

 

Відділ генерального плану: 

1. Підготовка та видача містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки – 73 шт. 

2. Підготовка та видача будівельних паспортів – 59 шт. 

3. Організація та проведення громадських слухань щодо генерального 

плану міста. 

4. Підготовка матеріалів для внесення змін до генерального плану                  

м. Івано-Франківська. 

5. Участь в нарадах, комісіях. 

6. Розгляд листів, звернень, скарг, запитів на отримання публічної 

інформації. 

7. Розгляд звернень та матеріалів щодо дозволу на розроблення детальних 

планів територій. 

8. Відрядження в “УДНДІПМ ”Діпромісто” ім. Ю. М. Білоконя м. Київ. 

 

Відділ містобудівного кадастру: 

1. Надано 179 висновки. 

2. Виготовлено та видано 722 довідок з містобудівного кадастру. 

3. Внесено 22 детальних планів територій. 

 Ведеться постійна робота над поповненням бази містобудівного 

кадастру.      

 

Управління правової роботи та контролю за дотримання законодавства у сфері 

містобудування 

 

1. Підготовка проектів рішень міської ради – 24 шт. 

2. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету – 17 шт. 

3. Присвоєно поштові адреси об’єктам –37 об’єктів. 

Представники управління також беруть постійну участь у роботі 

адміністративної та інших комісій, нарад, що скликаютсья виконавчим 

комітетом міської ради, здійснюють представництво у судах. 

 

Управління дизайну архітектурного середовища та охорони культурної 

спадщини 

 

Відділ зовнішньої реклами: 

1. Підготовлено 4 проекти рішення виконавчого комітету міської ради                    

з питань зовнішньої реклами в м. Івано-Франківську, в т.ч. 

- «Про розміщення зовнішньої реклами» – 4 рішення.  



2. Опрацьовано: 

-  13 тимчасових дозволів на проведення рекламних акцій; 

-  40 місця розташування соціальної реклами. 

3. Погоджено – 54 паспортів вивісок. 

4. Проведено 3 засідання Ради з питань реклами. 

5. Продовжено 61 дозвіл на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.  

 

Відділ дизайну архітектурного середовища та благоустрою міста: 

Підготовлено  проекти рішення міської ради «Про затвердження переможця 

конкурсу на спорудження пам’ятника «Вчителеві» та «Про склад конкурсного 

журі» для визначення переможців ескізних пропозицій Алеї пам’яті загиблих 

учасників АТО з Прикарпаття у Меморіальному сквері на вул. Андрія 

Мельника. 

Підготовлено  2 проекти рішень виконавчого комітету міської ради, в т.ч.: 

-  про демонтаж  5 самовільно встановлених тимчасових споруд; 

-  про затвердження архітипів тимчасових споруд (4 проекти рішення). 

Оформлено 14  паспортів прив’язки тимчасових споруд. 

Підготовлено  7 інформаційних довідок. 

Проведено конкурси на визначення переможців ескізних пропозицій 

пам’ятників: 

- пам’ятник «Вчителеві»; 

- пам’ятник «Пам’яті героїв російсько-української війни»; 

- пам’ятник Роману Шухевичу. 

Підготовлено оголошення в черговий номер газети «Західний кур’єр» про 

проведення конкурсу на визначення переможця ескізних пропозицій 

пам’ятника «Українській жабі».  


