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Переважна більшість сільських громад не мають актуальної 
планувальної документації, що визначала б функціональне 
зонування території, напрями розвитку системи громадського 
обслуговування населення, транспортної інфраструктури, 
благоустрою, цивільного захисту тощо. Це створює значні 
незручності та невизначеність для інвесторів та пересічних 
громадян

Обмежений вплив місцевого самоврядування на планування 
території громади за межами населених пунктів

Питання встановлення та зміни функції земельних ділянок 
одночасно регулюється як містобудівною (функціональні 
зони), так і землевпорядною (цільове призначення) 
документацією, найчастіше відсутня вичерпна інформація про 
обмеження у використанні земель, що значно ускладнює 
інвестиційну діяльність та створює значні ризики під час набуття 
прав на землю

Висока вартість складання містобудівної та землевпорядної 
документації для більшості громад внаслідок переускладненої 
процедури одержання планово-картографічних матеріалів, а 
також вихідних даних про ресурси громади від органів державної 
влади

Недосконалий та формальний механізм громадських обговорень 
містобудівної документації не сприяє активному залученню 
місцевого населення до прийняття рішень
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Органам місцевого самоврядування надається можливість 
здійснювати просторове планування території громади, як 
в межах, так і за межами населених пунктів

Комплексний план просторового розвитку громади є 
одночасно містобудівною документацією і документацією із 
землеустрою на місцевому рівні

Запроваджується комплексне просторове планування 
територій громад, що скасовує необхідність розроблення 
декількох видів містобудівної документації, документації із 
землеустрою, охорони навколишнього природного середовища 
та об’єктів культурної спадщини:

на всю територію громади розробляється єдиний 
комплексний план просторового розвитку громади

проектування здійснюється на уніфікованій електронній 
картографічній основі
     
забезпечується зв’язок стратегій та програм 
соціально-економічного розвитку із схемами із 
просторового планування
     
створюється прозорий та неконфліктний механізм 
врахування громадських та приватних інтересів через 
громадські обговорення у громаді

Запроваджується сучасна методологія просторового 
планування, що відпрацьована на 12 пілотних ОТГ в 8 
областях в рамках проекту USAID «Агросільрозвиток»


