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Директорат просторового планування територій та архітектури 

Міністерства розвитку громад та територій України отримав Ваше звернення 

від 13.08.2021 №ЗПІ-2257 щодо надання інформації щодо Проекту постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, 

оновлення, змін та затвердження містобудівної документації» (далі – проєкт 

постанови) та в межах компетенції повідомляє наступне. 

Інформаційне повідомлення щодо проведення публічного громадського 

обговорення опубліковано на офіційному вебсайті Мінрегіону 11.03.2021 у 

розділі «Головна > Нормативно-правова база > Громадське обговорення > 

Інформаційні повідомлення про проведення публічного громадського 

обговорення > Інформаційне повідомлення про проведення електронних 

консультацій з громадськістю проекту постанови ” Про затвердження Порядку 

розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної 

документації» за посиланням https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-

convers/informatsiyni-povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-

obgovorennya-grom-convers/informaczijne-povidomlennya-pro-provedennya-

elektronnyh-konsultaczij-z-gromadskistyu-proektu-postanovy-pro-zatverdzhennya-

poryadku-rozroblennya-onovlennya-vnesennya-zmin-ta-zatverdzhennya-mistobu/.  

Відповідно до зазначеного інформаційного повідомлення, зауваження та 

пропозиції приймалися протягом 15 днів. 

Звіт про результати публічного громадського обговорення проєкту 

постанови, де, зокрема, наведено інформацію щодо отриманих зауважень та 

пропозицій, розміщено на офіційному сайті Мінрегіону у розділі «Головна > 

Нормативно-правова база > Громадське обговорення > Результати публічного 

громадського обговорення» за посиланням https://www.minregion.gov.ua/base-
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law/grom-convers/rezultati-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-grom-

convers/zvit-za-rezultatamy-provedennya-gromadskogo-obgovorennya-do-proektu-

postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-poryadku-rozroblennya-

onovlennya-vnesennya-zmin-ta-zatverdzhennya-m/. 

Проєкт постанови, опрацьований відповідно до законодавства, було 

передано на розгляд Уряду листом Мінрегіону від 22.06.2021 для подальшого 

опрацювання згідно Регламенту Кабінету Міністрів України. 

 

 

 

 

Генеральний директор Євген ПЛАЩЕНКО 
 

 

 
Мельничук Григорій 
Тел. 284-0-595 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством 
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