
 

 

Проєкт вноситься 
селищним головою 

 

Схвалено рішенням виконавчого комітету  
Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської 
області від №_____ 

 

____________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

від __ ________2022 року                                                  №____ 
                                            

смт Олександрівка 
 

Про затвердження Програми розроблення  
(оновлення) містобудівної документації  
населених пунктів Олександрівської селищної 
територіальної громади на 2023 рік 
 

Відповідно до пункту 42 частини першої статті 26 та підпункту 1 
пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 2 Закону України  «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування», 
Закон України «Про архітектурну діяльність» 

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити «Програму розроблення (оновлення) містобудівної 
документації населених пунктів Олександрівської селищної територіальної 
громади на 2023 рік» (додається). 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію Олександрівської селищної ради з питань соціально-економічного 
розвитку території, благоустрою та житлово-комунального господарства. 

  

 

Селищний голова                                                        Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 

                                                                            
 



 

 

Додаток 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення Олександрівської 
селищної ради  
від___ _______2022 року №_____ 

 
ПРОГРАМА 

розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів 
Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік               

(далі – Програма) 
 

1. Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства  
та благоустрою Олександрівської 
селищної ради 

2. Розробник Програми Відділ містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства  
та благоустрою Олександрівської 
селищної ради 

3. Відповідальні                         
виконавці Програми 

Відділ містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства            
та благоустрою Олександрівської 
селищної ради 

4. Учасники Програми Відділ містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства            
та благоустрою Олександрівської 
селищної ради, організації і особи, що 
можуть бути розробниками 
містобудівної документації відповідно 
до чинного законодавства України 

5. Терміни реалізації програми 2023 рік 

6. Кошти, задіяні на виконання 
Програми 

Бюджет Олександрівської селищної ТГ, 
кошти інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього               
тис грн: 

390,0 

___________________ 



 

 

1.1. Вступ 
У сучасних умовах зростає необхідність у плануванні територій,                  

як ефективного засобу державного регулювання їх використання,                        
що забезпечить взаємоузгодження у цій сфері інтересів особистості, 
суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і                          
адміністративно-територіальних одиниць. 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», планування територій на державному рівні здійснюється шляхом 
розроблення Генеральної схеми планування території України, схем 
планування окремих частин території України, а також внесення змін до них. 

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом 
розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів 
зонування територій і детальних планів території. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми 
господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися 
з містобудівною документацією відповідного рівня. 

Програма розроблена в напрямку вирішення питання організації на 
правовій основі містобудівної діяльності на території Олександрівської 
селищної територіальної громади, спрямованої на забезпечення сталого 
розвитку  територій з урахуванням державних, громадських та приватних 
інтересів. 

Програма призначена вирішити проблемні питання стимулювання                   
і розвитку населених пунктів , раціонального використання ресурсів та 
встановлення відповідного режиму забудови територій і населених пунктів. 

Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування 
проектно-вишукувальних робіт розробки містобудівної                            
документації - генеральних планів населених пунктів територіальної 
громади, планів зонування території та детальних планів територій. 

Програма визначає основні напрями комплексного вирішення питань 
розроблення містобудівної документації, формування нових підходів до її 
оновлення, моніторингу і контролю виконання. 

 

2. Загальні положення 
У Програмі наведені терміни, що вживаються у такому значенні: 
Генеральна схема планування території України визначає 

пріоритети та концептуальні вирішення планування і використання території 
країни, вдосконалення систем розселення та забезпечення сталого розвитку 
населених пунктів, розвитку виробничої, соціальної та                              
інженерно-транспортної інфраструктури, формування національної 
екологічної мережі; 

генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, 
що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та 
іншого використання території населеного пункту; 



 

 

містобудівна документація  – затверджені текстові та графічні 
матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого 
використання територій; 

містобудівний кадастр – державна або комунальна система зберігання 
і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-
територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, будівельну 
діяльність, інформаційних ресурсів будівельних норм і правил для 
задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, 
формування галузевої складової державних геоінформаційних 
ресурсів. Складовою частиною містобудівного кадастру є Єдина державна 
електронна система у сфері будівництва; 

проектна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, 
якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, 
конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів 
будівництва; 

схеми планування території на регіональному рівні – планувальна 
документація, яка розробляється з метою визначення принципових рішень 
розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-
територіальних одиниць та їх окремих частин; 

план зонування території (зонінг) - містобудівна документація,                
що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних 
потреб у межах визначених зон; 

детальний план території - містобудівна документація, що визначає 
планувальну організацію та розвиток території; 

об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) - будинки і 
споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого 
призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та 
ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного 
мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних 
одиниць і населених пунктів; 

суб'єкти архітектурної діяльності - архітектори, інші особи, які 
беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної документації, 
проектної документації для будівництва, реконструкції, реставрації, 
капітального ремонту будинків і споруд, благоустрою, ландшафтних та 
садово-паркових об'єктів, науково-дослідній і викладацькій роботі, 
замовники проектів та будівництва об'єктів архітектури, підрядники на 
виконання проектних і будівельних робіт, виробники будівельних матеріалів, 
виробів та конструкцій, власники і користувачі об'єктів архітектури, а також 
органи влади, що реалізують свої повноваження у сфері містобудування; 

об’єктами містобудування на місцевому рівні є планувальна 
організація території населеного пункту, його частини (групи земельних 
ділянок) зі спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим 
рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою, комплексом об’єктів 
будівництва, що визначаються відповідно до: 



 

 

у населених пунктах - меж населених пунктів, їх функціональних зон 
(сельбищної, промислової тощо), житлових районів, мікрорайонів 
(кварталів), приміських зон відповідно до містобудівної документації                    
на місцевому рівні; 

за межами населених пунктів - меж приміських зон, а також 
функціональних зон відповідно до містобудівної документації                           
на регіональному рівні. 

Об’єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого 
призначення, їх комплекси та частини, лінійні об’єкти                                  
інженерно-транспортної інфраструктури. 

Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними 
місцевими радами та їх виконавчими органами відповідно до повноважень, 
визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генеральних 
планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні, 
детальних планів та іншої містобудівної документації, регулюванні 
використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень                 
про дотримання містобудівної документації. 

Генеральний план є комплексним планувальним документом, 
обов'язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й 
прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-
географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, 
історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань 
планування території населених пунктів  Олександрівської селищної 
територіальної громади. При розробці генерального плану впроваджується 
рівень зонування, а саме: функціональне зонування території населених 
пунктів. Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом 
розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів 
(оновлення генеральних планів), планів зонування територій і детальних 
планів території та іншої містобудівної документації відповідно до чинного 
законодавства України. 

Містобудівна документація розробляється на паперових і електронних 
носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі, як набори 
профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі 
координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об'єктів 
будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру                             
з урахуванням даних державного земельного кадастру. 

 
                                          3. Мета та завдання Програми 

 

Метою Програми є  своєчасне забезпечення населених пунктів 
Олександрівської селищної територіальної громади оновленою 
містобудівною документацією сучасного рівня. 

Програма спрямована на реалізацію основних напрямів державної                 
та регіональної політики в галузі містобудівної діяльності, гармонійного 
узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості. 



 

 

 
Основними завданнями Програми є: 
виготовлення та актуалізація картографічної основи в цифровій формі 

як просторово орієнтована інформація в державній системі координат               
УСК-2000 на паперових та електронних носіях; 

здійснення робіт із розроблення, оновлення генеральних планів 
населених пунктів Олександрівської селищної територіальної громади,                  
а також іншої містобудівної документації; 

урахування державних, громадських і приватних інтересів під час 
планування, забудови та іншого використання територій; 

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та 
використання територій для містобудівних потреб; 

забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого 
розвитку населеного пункту; 

визначення і раціональне розташування територій житлової та 
громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, 
оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об’єктів; 

обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання 
земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна 
містобудівна діяльність; 

визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для 
містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, 
визначених законодавством; 

визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, 
естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених 
законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання; 

охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів; 
        регулювання забудови, проведення благоустрою, реконструкція площ          
та земель загального користування   населених пунктів та інших територій. 
 

4. Обґрунтування необхідності та важливості реалізації Програми 
 

Підвищення ролі містобудівної діяльності є питанням актуальним                 
і першочерговим для розвитку населених пунктів Олександрівської селищної 
територіальної громади. Оновлені генеральні плани створять умови для 
залучення інвестиційних коштів. 

Реалізація завдань, передбачених Програмою, дозволить досягти 
сталого розвитку з планування території, зокрема: 

розв’язання проблеми неактуальної, застарілої містобудівної 
документації; 

     забезпечення територій населених пунктів Олександрівської селищної 
територіальної громади планово-висотною основою та картографічними 
матеріалами на базі національної системи відліку та державної системи 
координат; 



 

 

     оновлення містобудівної документації – генеральних планів населених 
пунктів   із  застосуванням сучасних геоінформаційних технологій, що 
дозволить сформувати бази даних для роботи муніципальних 
геоінформаційних систем, що впроваджуються у систему управління 
територією; 

     поліпшення роботи щодо збереження, охорони та використання 
пам’яток архітектури та містобудування; 

     поліпшення інвестиційного клімату у населених пунктах та 
забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку; 

     розроблення проектної документації  для створення  рекреаційних, 
історико-культурних територій, об'єктів скверів та окремих зелених 
насаджень; 

     реконструкцію існуючої забудови; 
     створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури. 
 

5. Сучасний стан проблеми 
 

5.1. Олександрівська селищна територіальна громада базується                       
на території Кропивницького району. До складу Олександрівської селищної 
територіальної громади входять 53 населені пункти. 

Стан забезпечення та наявність містобудівної документації населених 
пунктів викладений у таблиці № 1. 

 
Аналіз стану наявної містобудівної документації населених пунктів,               
які входять до Олександрівської селищної територіальної громади   

                   

                   Таблиця 1      

№ 
п/п 

Назва населеного 
пункту 

Рік розроблення існуючої документації 

1. смт Олександрівка Розроблена у 2017 році 

2. смт Лісове Відсутня документація 

3. смт Єлизаветградка Розроблена у 1971 році, потребує 

коригування (оновлення) 

4. Антонівка Відсутня документація, потребує 

розроблення 
5. Бандурове 2020 рік (генплан), потребує розроблення 

плану зонування території, розділів ІТЗ 

ЦЗ та звіту про СЕО 

6. Біляївка Відсутня документація, потребує 

розроблення 

7. Бірки Розроблена у 2016 році 

8. Бовтишка Розроблена у 1974 році, потребує 

коригування (оновлення) 



 

 

9. Букварка Розроблена у 1974 році, потребує 

коригування (оновлення) 
10. Бурякове Відсутня документація, потребує 

розроблення 

11. Веселе Розроблена у 1982 році, потребує 

коригування (оновлення) 

12. Вищі Верещаки Розроблена у 1969 році, потребує 

коригування (оновлення) 

13. Гайове Розроблена у 1984 році, потребує 

коригування (оновлення) 

14. Голикове Розроблена у 1976 році, потребує 

коригування (оновлення) 

15. Григорівка Розроблена у 1969 році, потребує 

коригування (оновлення) 

16. Гутницька Розроблена у 2016 році 

17. Івангород Розроблена у 1986 році, потребує 

коригування (оновлення) 
18. Іванівка Розроблена у 2016 році 

19. Китайгород Розроблена у 1994 році, потребує 

коригування (оновлення) 

20. Красносілка 2020 рік (генплан), потребує розроблення 

плану зонування території, розділів ІТЗ 

ЦЗ та звіту про СЕО 

21. Красносілля Розроблена у 2016 році 

22. Кримки Розроблена у 1970 році, потребує 

коригування (оновлення) 

23. Липівка Відсутня документація, потребує 

розроблення 

24. Любомирка Розроблена у 1969 році, потребує 

коригування (оновлення) 

25. Мар’янівка Розроблена у 2016 році 

26. Миколаївка Відсутня документація, потребує 

розроблення 

27. Михайлівка Розроблена у 2016 році, потребує 

додаткового розроблення розділів ІТЗ ЦЗ 

та звіту про СЕО 

28. Могилів Курінь Відсутня документація, потребує 

розроблення 

29. Настине Відсутня документація, потребує 

розроблення 



 

 

30. Несваткове Відсутня документація, потребує 

розроблення 

31. 
Нижчі Верещаки 

2020 рік (генплан), потребує розроблення 

плану зонування території, розділів ІТЗ 

ЦЗ та звіту про СЕО) 

 

32. Нова Осота Розроблена у 2016 році 

33. Омельгород Розроблена у 1972 році, потребує 

коригування (оновлення) 

34. Підлісне Розроблена у 2020 році 

35. Плішки Розроблена у 1969 році, потребує 

коригування (оновлення) 

36. Польове Відсутня документація, потребує 

розроблення 

37. Поселянівка Розроблена у 2016 році 

38. Родниківка Розроблена у 2016 році 

39. Роздолля Відсутня документація, потребує 

розроблення 

40. Розумівка Розроблена у 1974 році, потребує 

коригування (оновлення) 

41. Ружичеве Відсутня документація, потребує 

розроблення 

42. Світова Зірка Відсутня документація, потребує 

розроблення 

43. Северинівка Відсутня документація, потребує 

розроблення 

44. Соснівка Розроблена у 2019 році 

45. Ставидла Розроблена у 1982 році, потребує 

коригування (оновлення) 

46. Стара Осота Розроблена у 2016 році 

47. Стримівка Розроблена у 1982 році, потребує 

коригування (оновлення) 

48. Тарасівка Відсутня документація, потребує 

розроблення 

49. Триліси Розроблена у 1969 році, потребує 

коригування (оновлення) 

50. Хайнівка Розроблена у 1971 році, потребує 

коригування (оновлення) 



 

 

51. Цвітне Розроблена у 1975 році, потребує 

коригування (оновлення) 

52. Ясинове Розроблена у 1971 році, потребує 

коригування (оновлення) 

53. Ясинуватка Розроблена у 1986 році, потребує 

коригування (оновлення) 

х Всього: 53 населені 
пункти 

х 

 
Аналізуючи наявність містобудівної документації – генеральних планів 

населених пунктів, які увійшли до Олександрівської селищної територіальної 
громади (дані таблиці 1) дають підстави для висновку про невідповідність 
більшої частини містобудівної документації населених пунктів на території 
громади сучасним вимогам. При нормативному розрахунковому терміні дії 
містобудівної документації (15 – 20 років) більшість розроблена (або взагалі 
відсутня) понад 30 років тому, тобто потребує коригування або нового 
розроблення. 

При визначенні черговості розроблення (оновлення) генеральних 
планів населених пунктів у Програмі враховано першочергове завершення 
розроблення генеральних планів в 2023 році, тих, розроблення яких 
розпочато раніше. 

5.2. Необхідність розроблення генеральних планів населених пунктів 
виникла у зв’язку з тим, що відповідно до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» використання земельних ділянок для 
містобудівних потреб здійснюється відповідно до генерального плану 
населеного пункту та плану зонування території, а згідно Земельного кодексу 
України відповідно до генерального плану здійснюється проект землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж відповідного населеного пункту. 

Тобто, відсутність оновленої та скорегованої містобудівної 
документації не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну 
діяльність в населених пунктах Олександрівської селищної територіальної 
громади. 

Генеральний план населеного пункту в сучасному варіанті є стадією 
довгострокового стратегічного розвитку і тому завжди буде позбавлений 
конкретності і визначеності. Таким чином, можливо вирішувати проблеми 
будівництва, реконструкції і благоустрою сільського середовища, 
реконструкції чи будівництва об'єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури. Одночасно можливо вирішити комплекс інших задач: 
соціальні зручності, забезпечення благоустрою і озеленення прилеглих до 
об'єктів, що будуються, територій. 

 

 
 
 



 

 

6.   Виконання Програми має розподіл на основні заходи: 
6.1. Виконання робіт з оновлення (розроблення) містобудівної 

документації населених пунктів  Олександрівської селищної 
територіальної громади. 

Програмою передбачені заходи щодо розроблення (оновлення) 
містобудівної документації у відповідності до вимог чинного законодавства 
України та діючих норм і правил, а саме: виконати роботи з розроблення 
генеральних планів, планів зонування території, інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та на особливий 
період та звітів про стратегічну екологічну оцінку. 
 

6.2. Розроблення генеральних планів та планів зонування  
території населених пунктів 

 

Розроблення (оновлення) генеральних планів та планів зонування 
території с. Букварка, с. Роздолля, с. Тарасівка, планів зонування території   
с. Красносілка, с. Бандурове, с. Нижчі Верещаки, інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час                           
та на особливий період та звітів про стратегічну екологічну оцінку в тому 
числі с. Михайлівка Олександрівської селищної територіальної громади 
визначить потреби територій для забудови та іншого використання; потреби 
у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та 
іншого використання територій; межі функціональних зон, пріоритетні та 
допустимі види використання та забудови територій, сприятиме залученню 
інвестицій. 

Розроблення генеральних планів та планів зонування території                         
є спрощеною планувально-просторовою моделлю населених пунктів, та 
вкрай необхідне для безперервного планування використання територій. 

Коригування містобудівної документації населених пунктів 
розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади                       
з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 
 
                             7. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансування заходів Програми з розроблення містобудівної 
документації населених пунктів Олександрівської селищної територіальної 
громади здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, а також 
може здійснюватися за рахунок коштів інших джерел фінансування,                      
не заборонених чинним законодавством України. 

Обсяги фінансування Програми на відповідний бюджетний період 
визначаються при формуванні місцевого бюджету з урахуванням 
його реальних можливостей. Розпорядником коштів визначити                         
відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства              
та благоустрою Олександрівської селищної ради. 



 

 

Прогнозні обсяги у фінансуванні заходів, передбачених Програмою, 
наведені у таблиці 2 (додається). 

В обсяг фінансування Програми можуть вноситися зміни. 
 

Прогнозований обсяг витрат для розроблення (оновлення)            
містобудівної документації 

 

Таблиця 2 
Назва населеного пункту, зміст заходу Загальна вартість,                

тис грн 

1 2 

2023 рік 

с. Михайлівка, всього,                                                            
в тому числі: 

30,0 

інженерно-технічні заходи цивільного захисту 
(цивільної оборони) на мирний час та на особливий 
період 

15,0 

звіт про стратегічну екологічну оцінку 15,0 

с. Нижчі Верещаки, всього,  
в тому числі: 

60,0 

план зонування території  30,0 

інженерно-технічні заходи цивільного захисту 
(цивільної оборони) на мирний час та на особливий 
період 

15,0 

звіт про стратегічну екологічну оцінку 15,0 

с. Красносілка, всього,                                                     
в тому числі: 

60,0 

план зонування території  30,0 

інженерно-технічні заходи цивільного захисту 
(цивільної оборони) на мирний час та на особливий 
період 

15,0 

звіт про стратегічну екологічну оцінку 15,0 



 

 

с. Бандурове, всього,                                                             
в тому числі: 

60,0 

план зонування території  30,0 

інженерно-технічні заходи цивільного захисту 
(цивільної оборони) на мирний час та на особливий 
період 

15,0 

звіт про стратегічну екологічну оцінку 15,0 

с. Букварка, всього,                                                          
в тому числі: 

60,0 

генеральний план та/або план зонування території  30,0 

інженерно-технічні заходи цивільного захисту 
(цивільної оборони) на мирний час та на особливий 
період 

15,0 

звіт про стратегічну екологічну оцінку 15,0 

с. Роздолля, всього, 
в тому числі: 

60,0 

генеральний план та/або план зонування території  30,0 

інженерно-технічні заходи цивільного захисту 
(цивільної оборони) на мирний час та на особливий 
період 

15,0 

звіт про стратегічну екологічну оцінку 15,0 

с. Тарасівка, всього, 
в тому числі: 

60,0 

генеральний план та/або план зонування території  30,0 

інженерно-технічні заходи цивільного захисту 
(цивільної оборони) на мирний час та на особливий 
період 

15,0 

звіт про стратегічну екологічну оцінку 15,0 

Всього 390,0 

                
 



 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Контроль за реалізацією Програми покласти на постійну комісію 

Олександрівської селищної ради з питань соціально-економічного розвитку 
території, благоустрою та житлово-комунального господарства. 

 

                             9. Очікуваний результат 
В результаті реалізації Програми очікується: 
забезпечення населених пунктів Олександрівської селищної 

територіальної громади придатною для користування містобудівною 
документацією - генеральними планами та планами зонування території,                 
які стануть основою для збалансованого розвитку, забудови та іншого 
використання територій кожного населеного пункту; 

залучення інвестицій у розвиток населених пунктів. 
 

                                             10. Етапи реалізації Програми 

     Реалізація Програми розрахована на 2023 рік. 

             

__________________ 

 


