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У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  66 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 
 

18 грудня 2017 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

Присутні члени комісії: Дрига В.В. - секретар комісії, 

Ларін А.С.. 

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

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Бєлов В.В., 
 

Запрошені: Пидорич В.О. - заступник начальника 

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища - начальник відділу 

земельних відносин  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища, 
 

 
 

Присутні: Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 
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Порядок денний 

 
 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 1609 «Про міський 

бюджет на 2018 рік»  

 

Доповідає: 

 

Бочкова Л.Т. – начальник 

фінансового управління 
 

2. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради 

№ 784 «Про затвердження Положення про управління капітального будівництва  

міської ради міста Кропивницького в новій редакції» 

 

Доповідає: 

 

Сурнін С.В. – начальник 

спецбюджетного відділу управління  

капітального будівництва 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 1644 

«Про перейменування управління державного архітектурно-будівельного 

контролю Кіровоградської міської ради та затвердження Положення в новій 

редакції»  

 

Доповідає: 

 

Філоненко О.О. – заступник начальника 

управління - начальник відділу 

інспекційної роботи та дозвільних 

процедур управління державного 

архітектурно-будівельного контролю 

 

4. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради 

№ 781 «Про перейменування управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Кіровоградської міської ради»  

 

Доповідає: 

 

 

Владов Р.П. – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради № 1162 від 10.10.2017» 

(Валюкас, садівництво, вул. Салтикова-Щедріна (біля будинку № 37)  

 

Доповідає: 

 

Владов Р.П. – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 
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6. Про звіт голови постійної комісії міської ради міста Кропивницького  

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища 
 

Доповідає: 

 

Шамардін О.С. – голова постійної комісії 

міської ради міста Кропивницького  з 

питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища   

 
СЛУХАЛИ: 

 

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

відповідно до листів від 14.12.2017 № 1394, від 15.12.2017 № 1406 управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

від 15.12.2017 № 01-47/164 управління державного архітектурно-будівельного 

контролю.  

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити порядок денний засідання постійної комісії з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища відповідно  

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Шамардіна О.С., який запропонував розглянути проект рішення міської 

ради № 1609 «Про міський бюджет на 2018 рік». 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

Присутні члени комісії ознайомилися з проектом рішення міської ради 

№ 1609 «Про міський бюджет на 2018 рік». 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Сурніна С.В., який ознайомив членів комісії з доопрацьованим проектом 

рішення міської ради № 784 «Про затвердження Положення про управління 

капітального будівництва міської ради міста Кропивницького в новій редакції» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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Присутні члени комісії ознайомилися з доопрацьованим проектом рішення 

міської ради № 784 «Про затвердження Положення про управління капітального 

будівництва міської ради міста Кропивницького в новій редакції». 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Сурнін С.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1644 «Про перейменування управління державного архітектурно-

будівельного контролю Кіровоградської міської ради та затвердження 

Положення в новій редакції» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

Присутні члени комісії ознайомилися з проектом рішення міської ради 

№ 1644 «Про перейменування управління державного архітектурно-

будівельного контролю Кіровоградської міської ради та затвердження 

Положення в новій редакції». 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з доопрацьованим проектом 

рішення міської ради № 781 «Про перейменування управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Кіровоградської 

міської ради» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

Присутні члени комісії ознайомилися з доопрацьованим проектом рішення 

міської ради № 781 «Про перейменування управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Кіровоградської міської ради». 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради № 1162 

від 10.10.2017» (Валюкас, садівництво, вул. Салтикова-Щедріна 

(біля будинку № 37) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

Присутні члени комісії ознайомилися з проектом рішення міської ради 

«Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради № 1162 

від 10.10.2017» (Валюкас, садівництво, вул. Салтикова-Щедріна 

(біля будинку № 37). 
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6. СЛУХАЛИ: 

 

Шамардін О.С., який ознайомив членів комісії зі звітом голови постійної 

комісії міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

Присутні члени комісії ознайомилися зі звітом голови постійної комісії 

міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

 

Голова комісії          О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


