
 
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від 30.12.2021 № 1604 

м. Краматорськ      

            
Про затвердження складу тимчасової 
робочої групи з формування завдання 
на розроблення Комплексного плану 
просторового розвитку Краматорської 
територіальної громади при управлінні 
містобудування та архітектури 
 
 
 
 

 Для проведення та опрацювання громадського обговорення з формування завдання на 

розроблення Комплексного плану просторового розвитку Краматорської територіальної 

громади відповідно до ст. 16
1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  

“Порядку розроблення, оновлення, внесення, змін та затвердження містобудівної 

документації”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, 

керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради 
 

В И Р І Ш И В:  
 

1. Затвердити склад тимчасової робочої групи з формування завдання на розроблення 

Комплексного плану просторового розвитку Краматорської територіальної громади при 

управлінні містобудування та архітектури (далі - тимчасова робоча група) згідно з додатком. 
 

2. Тимчасовій робочій групі розробити та схвалити завдання на розроблення 

Комплексного плану просторового розвитку Краматорської територіальної громади в строк 

до 31 січня 2022 року. 
 

3. Роботу тимчасової робочої групи вважати завершеною після схвалення завдання на 

розроблення Комплексного плану просторового розвитку Краматорської територіальної 

громади.  
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень. 
 
 
 

Міський голова Олександр ГОНЧАРЕНКО 

 



  

Додаток   
до рішення виконавчого комітету   

                                                   30.12.2021 № 1604 
 

С К Л А Д 
 

тимчасової робочої групи з формування завдання на розроблення Комплексного плану 

просторового розвитку Краматорської територіальної громади при управлінні 

містобудування та архітектури 
 

СОБОЛЄВ  
Костянтин Олександрович                                             

- начальник управління містобудування та архітектури, 

головний архітектор, голова тимчасової робочої групи  

ГРЕБЕНЮК  
Микола Григорович 

- староста Ясногірського старостинського округу 

ДОВГАЛЕНКО  
Віра Романівна 
 

- начальник управління земельних відносин Краматорської 

міської ради 

ЗУБАШЕВ  
Аркадій Геннадійович 

- заступник начальника управління капітального будівництва 

та перспективного розвитку міста Краматорської міської 

ради 

КОВАЛЕНКО  
Аліна Олександрівна 

- депутат Краматорської міської ради 

МАТЮНІН 
Роман Борисович 

- староста Біленьківського старостинського округу 

ПАНАСЕНКО  
Людмила Михайлівна 
 

- староста Красноторського старостинського округу  

РУБАЙЛО  
Ярослава Сергіївна 

- начальник відділу стратегічного планування, 

територіального розвитку та управління проектами 

управління економічного розвитку виконавчого комітету 

Краматорської міської ради  

БАБИЛКА  
Богдан Геннадійович 
 
 
 

- представник громадськості, житель Краматорської 

територіальної громади (за згодою) 

БЕРЕЖНИЙ  
Олег Володимирович 

- представник громадськості, житель Краматорської 

територіальної громади (за згодою) 

БОРИСОВ 
Олег Сергійович 

- представник громадськості, житель Краматорської 

територіальної громади (за згодою) 

КОЖЕВНИКОВА  
Ольга Володимирівна 

- представник громадськості, житель Краматорської 

територіальної громади (за згодою) 

НІКУЛОЧКІН  
Ігор В'ячеславович 

- представник громадськості, житель Краматорської 

територіальної громади (за згодою) 



  

РОМАНЕНКО 
Василь Павлович 

- представник громадськості, житель Краматорської 

територіальної громади (за згодою) 

РУДИЧ  
Аліна Дмитрівна 

- представник громадськості, житель Краматорської 

територіальної громади (за згодою) 

САВЧЕНКО  
Вадим Миколайович 

- представник громадськості, житель Краматорської 

територіальної громади (за згодою) 

ШЕЛІХОВА 
Вікторія Борисівна 

- представник громадськості, житель Краматорської 

територіальної громади (за згодою)  

 
 
 
Заступник міського голови Сергій СМИРНОВ 
 
 
 

Начальник управління 
містобудування та архітектури, 
головний архітектор Костянтин СОБОЛЄВ 
 
 
 
 


