
 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  65 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

13 грудня 2017 року м. Кропивницький 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

Присутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії, 

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 
 

Запрошені: Табалов А.О. – секретар міської ради, 

депутати міської ради, 

представники політичних фракцій в 

міській раді, 
 

 Грабенко О.В. - заступник 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 
 

 Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища, 
 

 Мездрін В.М. - начальник управління 

містобудування та архітектури - 

начальник відділу планування та 

містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури, 
  

Присутні: Представники ТОВ «Магелан ПС» 

м. Києва, 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 
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Порядок денний 

 
 

1. Обговорення пропозиції щодо закупівлі програмних комплексів 

міських геоінформаційних систем 

Доповідають: 

 

Щербаков Є.Ю. та Демиденко Т.В. - 

представники ТОВ «Магелан ПС»  

м. Києва 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання КЗ 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА 

ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Соколівській, 2»  

Доповідає: 

 

Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища  

 

3. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради № 778 

«Про перейменування управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради»  

Доповідає: 

 

Мездрін В.М. - управління 

містобудування та архітектури - 

начальник відділу планування та 

містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури,  

 

Розгляд питань, які стоять в порядку денному Х сесії, але були взяті до 

відома на депутатських комісіях та по яких у членів комісії є зауваження 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Глущенко А.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 37/16)» (інвалід ІІІ групи ОРА) 

Доповідає: 

 

Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища  

 

СЛУХАЛИ: 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний комісії з 

двох питань: 

 1.Обговорення пропозиції щодо закупівлі програмних комплексів міських 

геоінформаційних систем; 
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        2. Розгляд питань, які стоять в порядку денному Х сесії, але були взяті до 

відома на депутатських комісіях та по яких у членів комісії є зауваження.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Владов Р.П. вніс пропозицію включити до порядку денного комісії 

наступне питання (додаюється), а саме: 

 про надання КЗ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, 

КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Соколівській, 2. 

 Мездрін В.М. запропонував включити до порядку денного комісії питання 

відповідно до листа від 12.12.2017 № 6698 управління містобудування та 

архітектури, а саме: 

 про розгляд доопрацьованого проекту рішення міської ради № 778 «Про 

перейменування управління містобудування та архітектури Кіровоградської 

міської ради». 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Кіровоградської 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища з 

наступних питань з урахуванням пропозицій: 

 обговорення пропозиції щодо закупівлі програмних комплексів міських 

геоінформаційних систем; 

        розгляд питань, які стоять в порядку денному 10 сесії, але були взяті до 

відома на депутатських комісіях та по яких у членів комісії є зауваження.  

 про надання КЗ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, 

КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Соколівській, 2; 

 про розгляд доопрацьованого проекту рішення міської ради № 778 

«Про перейменування управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Щербакова Є.Ю. та Демиденка Т.В., представників ТОВ «Магелан ПС» 

м. Києва, які надали інформацію про впровадження програмних комплексів 

містобудівного кадастру та впорядкування тимчасових споруд, 

впорядкування об’єктів зовнішньої реклами, обліку земельних ділянок на 

території міста Кропивницького та відповідних портальних рішень та 

відповіли на питання присутніх. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

 

 

*** 

 Ларін А.С. залишив засідання комісії. 

*** 

ВИРІШИЛИ: 

 Ініціювати питання про включення до проекту рішення міської ради «Про 

міський бюджет на 2018 рік» видатки на впровадження програмних комплексів 

містобудівного кадастру та впорядкування тимчасових споруд, впорядкування 

об’єктів зовнішньої реклами, обліку земельних ділянок на території міста 

Кропивницького.  

Результати голосування: 

„за” – 5, 

„утримались” – 1, 

Рішення прийнято. 

*** 

 Ларін А.С. долучився до роботи комісії. 

*** 

2. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання КЗ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, 

КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Соколівській, 2» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання КЗ 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА 

ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Соколівській, 2». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Мездрін В.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 778 «Про перейменування управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради» та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 778 «Про перейменування 

управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради».  

Результати голосування: 

„за” – 5, 

„утримались” – 1, 

Рішення прийнято. 

 

 

*** 

 Ларін А.С. залишив засідання комісії. 

*** 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання Чурікову  Д.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки по вул. Луганскій (учасник 

АТО, вільна).  

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відтермінувати розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Чурікову Д.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Луганскій (учасник АТО, вільна). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Глущенко А.А. в оренду земельної ділянки по вул. 

Вокзальній (біля будинку № 37/16)» (інвалід ІІІ групи ОРА) та пояснив його 

основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Рекомендувати під час сесійного засідання міської ради не підтримувати 

проект рішення міської ради «Про передачу Глущенко А.А. в оренду земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)» (інвалід ІІІ групи ОРА). 
 

Результати голосування: 

„за” – 4, 

„утримались” – 2, 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії          О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


