Звіт ЕГО «Зелений Світ» про виконання проекту „Реалізація права
громадської участі у вирішенні питань планування та забудови
населених пунктів”
Організації-партнери:
Чортківська районна громадська організація „Спілка підприємців Чортківщини”
Чортківська міська громадська організація „Еко-клуб “Ковчег”

Діяльність:
У квітні 2010 р. було створено робочу групу з діяльності за проектом з представників органів
влади, НДО, ЗМІ, експертних установ тощо.
23 квітня 2010 року представник ЕГО «Зелений Світ» взяв участь у проведенні круглого
столу «Засекречення генеральних планів міст України – стратегічна необхідність чи
рудимент закритого суспільства?» (м. Київ, Агенція „Укрінформ”).
http://greenworld.org.ua/index.php?id=1272375916
З метою дослідження питань законності обмеження доступу громадськості до містобудівної
документації у березні - липні 2010 р. було проведено кампанію інформаційних запитів та
звернень до органів державної влади та місцевого самоврядування.
У червні 2010 року проведено низку виїзних консультацій стосовно розробки містобудівної
документації для м. Чорткова та проходження нею державної експертизи - з керівниками
Тернопільської обласної ради, Тернопільської ОДА, управління містобудування та
архітектури, головного управління Держкомзему, Державного управління охорони
навколишнього природного середовища, обласної СЕС. Подано клопотання стосовно
виділення коштів для розроблення містобудівної документації для м. Чорткова.
Паралельно проводився моніторинг інформації про стан планування територій у масштабах
Чортківського району: шляхом аналізу відповідей на запити, моніторингу процесу виконання
галузевих програм (за відомостями офіційних Інтернет-порталів органів владних
повноважень Тернопільської області), моніторингу судових рішень (за відомостями
Державного реєстру судових рішень), моніторингу ЗМІ тощо.
В результаті було отримано достатньо інформації про реальний стан та перспективи
планування територій м Чорткова та інших населених пунктів району.
02 червня 2010 року у м. Чортків проведено круглий стіл „Перспективи планування
територій м. Чорткова та розроблення містобудівної документації”.
Він зібрав 27 учасників, серед яких представників органів державної влади та
самоврядування – 12, громадських організацій – 9, проектних та експертних установ - 3, ЗМІ
– 2.
Було проаналізовано стан справ у сфері планування та забудови території населених пунктів
району, намічено низку першочергових заходів, які можуть бути реалізовані впродовж 2010 2011 років, ухвалено спільну резолюцію.

http://greenworld.org.ua/index.php?id=1275589629
8 серпня на виконання Резолюції круглого столу та внаслідок лобіювання цього кроку
робочою групою, Чортківська міська рада провела конкурс на виконання нормативної
грошової оцінки земель міста Чорткова. Переможцем конкурсу стало ТОВ "Галицькі землі".
Проведено моніторинг стану виконання раніше прийнятих органами місцевої влади
стратегічних рішень з питань містобудування та планування територій (місцевих та
регіональних програм, Генерального плану Чорткова, Стратегії економічного розвитку
Чорткова, Місцевого екологічного плану дій, дотримання Проекту водоохоронних зон на
території Чорткова, схем екомережі тощо).
За результатами цього моніторингу розроблено текст Громадської оцінки політики органів
місцевого самоврядування та державної влади у сфері планування території м. Чорткова та
використання земельних ресурсів.
http://greenworld.org.ua/index.php?id=1297622608
Було також оприлюднено текст Висновку державної екологічної експертизи робочого
проекту
«Генеральний
план
міста
Чортків
Тернопільської
області»
«Постанову Чортківського районного суду у справі за позовом прокурора Чортківського
району про визнання незаконним рішення сесії Чортківської міської ради від 26.11.2009 року
№ 318 яким було затверджено Генплан.
http://greenworld.org.ua/index.php?id=1297888978
30 вересня проведено робочу зустріч місцевої влади та громадськості з групою
співробітників проектно-конструкторського бюро Національного лісотехнічного університету
України, що розробляє проект ландшафтного аналізу, санітарно-гігієнічної оцінки території
Чортківської міської ради та комплексної зеленої зони міста.
http://greenworld.org.ua/index.php?id=1285960242
10 жовтня було організовано дві практичні акції з озеленення - по вул. Маковея та Шевченка,
в ході яких висаджено біля 50 саджанців декоративних дерев. Саджанці та транспорт для
їхнього перевезення отримано завдяки спонсорській допомозі підприємців міста.
Протягом листопада – грудня було проведено кампанію збору підписів мешканців міста у
підтримку планів створення скверів та парків у житлових мікрорайонах Чорткова: по вул.
Володимира Великого, Січинського, Маковея, Шевченка, Копичинецькій. Під відповідними
колективними зверненнями зібрано біля 400 підписів громадян.
Паралельно із згаданими заходами впродовж травня – січня тривала інформаційна кампанія,
покликана привернути увагу громади до важливості проблематики планування території
міста. У місцевих та регіональних ЗМІ розміщено більше 20 публікацій.
Окрім діяльності на місцевому рівні „Зелений Світ” приєднався до всеукраїнської кампанії
протестів громадських організацій проти прийняття закону „Про регулювання містобудівної
діяльності” http://greenworld.org.ua/index.php?id=1295286476
21 січня за сприяння робочої групи відбулася нарада розробників проекту із заступником
голови РДА, заступником голови районної ради, керівниками профільних установ, групою
депутатів міської та районної ради, представниками ЕГО "Зелений Світ", "Спілки підприємців

Чортківщини". В результаті схвалено робочі проекти та запроповано їх до розгляду міською
та районною радами.
Збори громадськості Чорткова 12 лютого 2011 року у своїй резолюції схвалили робочі
проекти ландшафтної оцінки земель та Схеми комплексної зеленої зони м. Чорткова,
представлені фахівцями конструкторського бюро Національного лісотехнічного університету
України.
http://greenworld.org.ua/index.php?id=1297622608
Робочою групою було також розроблено проект „Тимчасового положення про порядок
проведення земельних аукціонів з продажу земельних ділянок державної та комунальної
власності на території м. Чорткова” та запропоновано його для розгляду міської ради та РДА.
http://greenworld.org.ua/index.php?id=1297933802
15 лютого „Зелений Світ” представив у Народному домі виставку фотографії „Чортків,
Стрітення...” – як спробу засобами фотомистецтва переконати владу у необхідності змінити
підходи до планування та забудови території міста, відмовитися від тих новобудов і
реконструкцій, що спотворюють його природний та історичний ландшафт. Репортаж з
виставки http://greenworld.org.ua/index.php?id=1297858259
4 березня сесія Чортківської районної ради підтримала робочий проект Схеми комплексної
зеленої зони Чорткова та резолюцію зборів громадськості міста з цього питання
від 12 лютого 2011 року. Крім того, районна рада рекомендувала Чортківській районній
держадміністрації взяти до відома проект Схеми комплексної зеленої зони м. Чорткова, а
також - розглянути ситуацію, що склалася із розробкою Генерального плану міста та
встановленням меж його території з Білівською, Горишньовигнанською, Росохацькою та
Угринською сільськими радами та вийти з пропозицією для врегулювання даної ситуації.
http://greenworld.org.ua/index.php?id=1299503781
У рамках діяльності за проектом видано брошуру „Планування території та використання
земельних ресурсів у м. Чорткові Тернопільської області: оцінка та участь громадськості”.

