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Вовченко Ф.I.
iського голови
авчих органiв
,i MicbKoi ради

протокол
засiдання робочоi групио створеноТ для пiдготовки розроблення

Комплексного плану п росторовQго розвитку Нiяси нськоI територiальноi
громади ЧернiгiвськоТ областi

29.10.202I м.Нiжин

п
J\b пIБ Посада населений

ПУНКТ ,;i

1 Вовченко Ф.I. Голова робочоТ групи, перший заступник
мiського голови з питань дiяльностi
виконавчих органiв Нiжинськоi MicbKoT

ради

м.Нiх<ин 
Ч

) Мироненко
в.Б.

Заступник голови робочоТ групи,
начальник вiддiлу мiстобулування та
архiтектури-головний apxiTe ктор

м.Нiжин
:

-,J. Попик A.I. Секретар робочоI групи, головний
спецiалiст вiддiлу мiстобудування та
архiтектури

м.Нiжин
Il

4. онокало I.A. Начальник управлitлня комунального
майна та земельних вiдносин НiжинськоТ
Micbkoi ради

м.Нiжин

5. CipeHKo С.А. Заступник начuшьника УЖКГ та Б
Нiжинськоi MicbKoT ради

м.Нiжин

6. Пелехай Л.М. Староста Itунашi всько-Переясл iвського
старостинського округу

с.Кунашiвка

7. Бойко Н.Г. Начальник вiддiлу з благоустрою, роботи
з органами самоорганiзацiТ населення та
взасмодii з правоохороrIними органами

м.Нiжин

8. ItocTiKoBa
о.п.

,.Щепутат Нiжинськоi мiськоi ради м.Нiжин

9. Радченко H.I. Депутат Нiжинськоi MicbKoi ради м.Нiжин

10. Радченко В.М. Депутат Нiжинськоi MicbKoi ради м.Нiжин

11 Кулiкова I.Ю. член Громадськоi ради м.Нiжин



12. Савченко С.В. Iнженер-будiвельник м.Нiжин

Порядок денний:

1. Обговорення проекту завдання на розроблення комплексного плану
просторового розвитку територiальноi гром ади

Забезпечення iнформування громадськостi щодо проекту завдання на
розроблення комплексного

громади
плану просторового розвитку

територl€UIьно1

2. Визначення робочою групою тематичних напрямiв громадського
обговорення

3. Визначення дати проведення стратегiчноi cecii та забезпечення
iнформування мtешканцiв територiальноТ громади та визначених
заiнтересованих cTopiH розвитку територiальноi громади на веб-сайтi
MicbKoi ради про дату проведення стратегiчноi cecii та порядок вiдбору iT

учасникiв

1). По першому питанню <Обговорення проекту завдання на розроблення
комплексного плану просторового розвитку територiальноi громади.
Забезпечення iнформування громадськостi щодо проекту завдання на

розроблення комплексного плану просторового розвитку територiальноi
громади)) виступили:

Мироненко В.Б. - надаJIа iнформачiю, rцо у вiдповiдtлостi з прийнятим
рiшенням Нiжинськоi мiськоi ради Jф 29- |312021 вiд 16 вересн я 2021 pd*y

t, ,..О'Про 
розроблення комплексного плану просторового розвитку теритфiТ

НiжинськоТ територiальноТ громади'О, постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни J\Ъ 92б вiд 01 вересня 2021 року 'ОПро затверджеIJня Порядку
розроблення, оновлення, вI-Iесенrtя змil-t та затвер/_l}кення мiстобулiвгlоТ
доltументацiТ" проект завдання на проектування комплексного плану,
пiдготовлено спецiалiстами вiддiлу мiстобулування та архiтектури.

Вuрiu,tuлu: В цiлому схв€uIити завдання на проектування комплекснQiго
плану.

Пiсля врахування зауважень розмiстити проект завдання на сайтi
ради для обговорення.

За - 12.

Проти - 0.

Утримались - 0.

.;
Mlcbкo1

i

2). По другому питанню <Визначення робочою групою тематичних
напрямiв громадського обговорення), виступили:

В.Б. - необхiдно визначити тематичнiМироненко
пiдготовки

напрямки для
для розробкиiнформацii по пiдготовчим роботам



комплексного плану просторового розвитку
територiальноi громади

Вuрiu,tuлu : визначити наступнi тематичнi

територii Нiжинськоi

напрямки для надання
пропозицiй щодо:

принципiв розвитку системи розселення та соцiально-планувальноТ
структури територii територiальноi громади,

житлового фонду та соцiальноТ iнфраструктури,

об' eKTiB iнженерноi iнфраотруктури,

розмiщення ключових виробничих, сiльськогосподарських та iнших
комплексiв,

громадських центрiв,

мiжселенних центрiв надання послуг та транспортних коридорiв;

iнвестицiйно-привабливих територiй, територiй з особливим економiчним
статусом (в тому числi вiльних економiчних зон),

територiй, що потребують пiдтримки; (обrрунтування визначення
населених пунктiв,

цiлей охорони, вiдтворення та покращення стану довкiлля i його
компонентiв, досягнення екологiчноТ безпеки, i

забезпечення стutлого використання та вiдтворення природних pecypciB,

формування екомережi, а також вiдповiднi таким цiлям заходи,
включаючи визначення територiй для заповiдання, залiснення,

ренатуралiзацii та вiдновлення торфовиш, водно-болотних, лучних,
степових та iнших цiнних природних екосистем,

органiзацii мiжселенноТ системи збирання, сортування, утипiзацii та
вторинного використання побутових, промислових, булiвельних вiдходiв
та вiдходiв сiльськогосподарського виробництва.

По даним тематичним напрямкам просимо подати iнформацiю до
вiддiлу мiстобулування та архiтектури до 05 листопада2O2t року.

, За- 12.
:

Проти - 0.

Утримались - 0. Д"

s3) По третьому питанню <Визначення дати проведення стратегiчhоi
ceciT та забезпечення iнформування мешканцiв територiальноТ громади та
порядок вiдбору ii учасникiв>>, виступили:

обов'язковий публiчний захiд громадського обговорення з формувацня
завдання на розробленгlя комплексного плану, метою проведення якоfб сl

визначення перспективи розвитку громадI4. Серел учасникiв стратегi
ceciT повинно бути не бiльrш як Tpe],I4Ha ч;lенiв робочоТ групи; тобт



нашому випадку робоча група складасться з 15 (п'ятнадцяти) чоловiк,

учасникiu .rрurЬ.iчноТ сесii'повинно бути 5 (п'ять) чоловiк, Пропонусмо

п.р.оrr-ьний скпад з учасникiв робочоi групи:

1. Вовченко Ф.I.

2. Мироненко В.Б.

3. Попик A.I.

4. онокало I.A.

5. Пелехай Л.М.

онокало I.A. запропонувала вивчити дане питання

пропозицii щодо пiдготовки проведення стратегiчноi ceciT

засiданнi робочоi групи.

ПротокО lty 2-хпРимiрниках склаJIч-+, Попик Д.I. секретар робочоТ

ГРУПи,.onou""йспЬцiaлiст"iф*iстoбyДyвaнняTaapxiтектypи
виконавЧо го KoMiTeTy Hi жИнськоИм i с ькоi р ади,

i обговорити
на наступному


