
ЗВІТ  Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини 

за І квартал 2019 року 

 

       Управління правової роботи та контролю за дотриманням 

законодавства у сфері містобудування. 

Протягом 1 кварталу 2019 року управлінням : 

- підготовлено 5 проектів рішень виконавчого комітету міської ради; 

- підготовлено  1 проект рішення  на розгляд сесії міської ради. 

 

Представники управління також беруть постійну участь у роботі 

адміністративної та інших комісій, нарадах що скликаються виконавчим 

комітетом міської ради, здійснюють представництво у судах. 

Крім того, присвоєно поштові адреси 202 об’єктам нерухомого майна. 

 

Представником управління взято участь у тематичному 

короткостроковому семінарі «Запобігання та виявлення корупції в органах 

місцевого самоврядування» (м.Івано-Франківськ). 

 

      Управління генерального плану та містобудівного кадастру 

      За звітній період управлінням виконано наступну роботу : 

Відділ генерального плану: 

1. Підготовка та видача містобудівних умов та обмежень для проектування 

об’єкта будівництва – 56 шт. 

2. Підготовка та видача будівельних паспортів забудови земельних ділянок 

– 40 шт. 

3. Організація та проведення громадських обговорень щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення детальних планів територій. 

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 165 висновків. 

2. Виготовлено та видано 681 довідку з містобудівного кадастру. 

3. Внесено 14 детальних планів територій. 

4. Надано 28 відповідей на звернення. 

 Ведеться постійна робота над поповненням бази містобудівного кадастру.      

 

         Управління дизайну архітектурного середовища та охорони 

культурної спадщини 

 

І Відділ зовнішньої реклами. 



1. Підготовлено 4 проекти рішень виконавчого комітету міської ради з 

питань зовнішньої реклами в м. Івано-Франківську, в т.ч.: «Про розміщення 

зовнішньої  реклами в м.Івано-Франківську» – 3 рішення та рішення про 

персональний склад ради з питань реклами. 

2. Опрацьовано: 

- 9 тимчасових дозволів на проведення рекламних акцій; 

- 31 місце розташування соціальної реклами. 

3. Погоджено – 51 шт. паспортів вивісок. 

4. Проведено 2 засідання ради з питань реклами. 

5. В ЦНАП надано 157 суб’єктам господарювання консультації з 

приводу встановлення вивісок та розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 

 

ІІ. Відділ дизайну архітектурного середовища 

та благоустрою міста. 

1. Підготовлено 9 проектів рішень виконавчого комітету міської ради, в 

т.ч.: 

- Про затвердження концептуальної схеми розміщення тимчасових споруд 

на вул. Привокзальній 

- «Про  конкурс «Кращий дворик м. Івано-Франківська» 

- «Про передачу на баланс кованих скульптур» 

- про затвердження архітипів  тимчасових споруд  –   3шт.  

- - про затвердження переможця конкурсу на визначення кращої ескізної 

пропозиції пам’ятника – 2 шт; 

- - «Про демонтаж холодильних вітрин».  

2. Оформлено 28  паспортів прив’язки тимчасових споруд. 

3. Продовжено дію 28 паспортів прив’язки тимчасових споруд.  

4. Опрацьовано 16 схем розміщення дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг. 

5. Погоджено 50 паспортів літніх торгових майданчиків.  

6. Проведено конкурси: 

- на визначення переможця ескізного проекту пам’ятного знака 

«Пожежникам-рятівникам» на вул. Франка, між будинками № 4 та № 8. 

- на визначення переможця ескізного проекту пам’ятника С.Г. Пушику. 

- на визначення переможця ескізного проекту паркової скульптури «Жаба» 

на території парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Перелік питань над якими працював відділ з охорони культурної 

спадщини протягом І кварталу 2019 року. 

 

1. Робота з усними та письмовими зверненнями громадян в питаннях 

експлуатації, утримання, тощо об’єктів культурної спадщини; 

2. Робота в постійних комісіях виконавчого комітету міської ради з 

питань реклами та найменування вулиць міста; 

3. Робота в тимчасових комісіях з обстеження технічного стану житлових 

об’єктів, тощо; 

4. Участь в організації роботи з демонтажу аварійних елементів пам’яток 

архітектури; 



5. Організація роботи з проведення реставрації пам’яток архітектури та 

їх елементів; 

6. Розгляд питань з встановлення вивісок та реклами на об’єктах 

культурної спадщини; 

7. Участь в міжміських семінарах з питань охорони культурної 

спадщини; 

8. Організація з проведення науково - пошукових археологічних робіт в 

історичній частині міста; 

9. Робота з громадськими активістами в питаннях охорони культурної 

спадщини; 

10.  Робота по організації виготовлення проекту коригування історико – 

архітектурного плану міста і винесення його на затвердження. 


