
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "  "  20  року №   
 

 

Про створення комісії з інвентаризації, 
візуального обстеження 

технічного стану пам'ятників, 

пам'ятних, інформаційних знаків 

та дощок на території міста Кропивницького 

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, підпунктом 5 пункту “б” 

частини 1 статті 31, статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 6 Закону України “Про охорону культурної 

спадщини”, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Створити комісію з інвентаризації, візуального обстеження технічного 

стану пам'ятників, пам'ятних, інформаційних знаків та дощок на території міста 

Кропивницького (далі – комісія). 

2. Затвердити склад комісії згідно з додатком. 

 

3. Комісії в термін до 28 лютого 2020 року провести інвентаризацію та 

візуальне обстеження технічного стану пам'ятників, пам'ятних, інформаційних 

знаків та дощок на території міста Кропивницького. 

 

4. Комісії за результатами інвентаризації сформувати список 

проінвентаризованих та обстежених пам'ятників, пам'ятних, інформаційних 

знаків та дощок із зазначенням їх технічного стану. 

 

5. Управлінню містобудування та архітектури та Головному управлінню 

житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького 

забезпечити підготовку проєкту рішення щодо визначення балансоутримувача 

пам'ятників, пам'ятних, інформаційних знаків та дощок, внести відповідний 

проєкт рішення на розгляд Міської ради міста Кропивницького. 
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6. Управлінню містобудування та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького забезпечити координацію діяльності комісії, висвітлення її 

роботи у друкованому засобі масової інформації “Вечірня газета” та на 

офіційній сторінці Міської ради міста Кропивницького в мережі Інтернет. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 

 

 
 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Володимир Поповічев 35 13 88 



Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста Кропивницького 

«  »  2019 року №    

СКЛАД 

комісії з інвентаризації, візуального обстеження 

технічного стану пам'ятників, пам'ятних, інформаційних знаків 

та дощок на території міста Кропивницького 

 

 Голова комісії 
ЛІСНЯК - начальник відділу з охорони 

Надія Анатоліївна культурної спадщини управління 

містобудування та архітектури 

 

 Секретар комісії 
ПОПОВІЧЕВ - головний спеціаліст відділу з 

Володимир Сергійович охорони культурної спадщини 

управління містобудування та 

архітектури 

 

 Члени комісії: 
ГРОМОВА - спеціаліст 1-ї категорії відділу 

Ірина Петрівна будівництва та благоустрою 

Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

ІЩЕНКО - головний спеціаліст спецбюджетного 

Олена Яківна  відділу управління комунальної 

власності 

 

КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ - заступник начальника з благоустрою 

Олександр Володимирович КП “Благоустрій” Міської ради міста 

Кропивницького 

 

НАЗАРЕНКО - старший інспектор відділу правового 

Анатолій Андрійович забезпечення юридичного управління 

 
 

СЛІПЧЕНКО - заступник начальника управління 

Андрій Костянтинович капітального будівництва 

 

ПЕТРИНСЬКА - головний спеціаліст відділу розвитку 

Вікторія Валеріївна культури та мистецтва управління 

культури і туризму 

 

Т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури 

головного архітектора міста    Ірина МАРТИНОВА 


