
У К Р А Ї Н А  
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від 14 лютого  2012 року                                                               № 140 
  

м. Кіровоград 
 

Про внесення змін до додатка  
до рішення виконкому  
Кіровоградської міської ради 
від 14 червня 2011 року № 613 
 
 
  Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 59 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 20 Закону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності”, у зв’язку з кадровими змінами виконком 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 
 1. Внести зміни до додатка до рішення виконкому Кіровоградської 
міської ради від 14 червня 2011 року № 613  “Про затвердження складу 
архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради”, а саме викласти склад архітектурно-
містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради в новій редакції, згідно з додатком. 
 2. Архітектурно-містобудівній раді при управлінні містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради здійснювати свою діяльність 
відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, 
затвердженого     наказом   Міністерства  регіонального  розвитку,   будівництва  
та житлово-комунального господарства України від 7 липня 2011 року                     
№ 108, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                                       
22 липня 2011 року за № 903/19641. 

3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення виконкому 
Кіровоградської міської ради від 10 березня 2009 року № 387 “Про 
затвердження складу і структури архітектурно-містобудівної ради при 
управлінні містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради”. 
  
Міський голова                О.Саінсус 
 
 
 
 
 

Донченко 
248469 



          Додаток  
          до рішення виконкому  
          Кіровоградської міської ради   
           від 14 лютого 2012 року 
          № 140 

СКЛАД 
архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради 
 

Голова ради 
Мездрін                                                     –  начальник управління  
Вадим Миколайович                                   містобудування та архітектури  

Кіровоградської міської ради –    
головний архітектор міста 

 

Заступник голови ради 
Чертков                                                     –  начальник відділу планування та 
Сергій Борисович                                        забудови управління  

містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради 

 

Секретар ради 
Жарова                                                      – головний спеціаліст відділу 
Ірина Михайлівна                                       планування та забудови управління 

                                                            містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради 
 

Члени ради: 

Владов            – заступник начальника управління 
Родіон Петрович     Держкомзему у м. Кіровограді 

Кіровоградської області 
(за згодою) 
 

Губенко                                                      – архітектор (за згодою) 
Анатолій Лук’янович 
 

Довченко                                                   – генеральний директор  
Петро Іванович      ВАТ “Інститут  
       “Кіровоградагропроект” 
       (за згодою) 
 

Дрофа                                                         – архітектор (за згодою) 
Ірина Олексіївна 

 

Запорожець                                              – начальник відділу ДАІ міської   
Сергій Володимирович                             громадської безпеки Кіровоградського 

МВ УМВС України в області  
капітан міліції (за згодою) 
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Іванов                                                        – начальник спеціалізованої 
Віктор Анатолійович                                  інспекції Кіровоградської  

міської ради  
 

Касьяненко                                               – головний державний  
Іван Іванович                                               санітарний лікар  

м. Кіровограда  
 

Коваленко        – начальник управління з  
Сергій Миколайович   питань надзвичайних ситуацій           

та цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради 

 

Ковтун            – головний архітектор проектів  
Ганна Валентинівна ЗАТ “Кіровоградський   
                                                                      інститут “Міськбудпроект” 
 (за згодою) 
 

Крейтор                                                      – заслужений архітектор України 
Лідія Федорівна (за згодою) 
 

Кривенко                                                    – КП “Кіровоградський науковий  
Віталій Єфремович технічно-лабораторний центр 

спеціальних видів робіт у 
будівництві”, заслужений архітектор 
України (за згодою) 

  
Кулікова                                                    – начальник управління регіонального 
Вікторія Володимирівна           розвитку, містобудування та    
                                                                      архітектури Кіровоградської  

обласної державної адміністрації 
 (за згодою) 
 

Кухаренко                                                 – заступник начальника управління 
Ірина Олександрівна           регіонального розвитку,     
   містобудування та архітектури    

Кіровоградської обласної  
державної адміністрації 

 (за згодою) 
 
Лісняк        – начальник відділу охорони             
Надія Анатоліївна                                       культурної спадщини       
                                                                      Кіровоградської обласної  

державної адміністрації 
  (за згодою) 
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Марченко                                                   – начальник інспекції 
Сергій Васильович                                      державного архітектурно- 

будівельного  контролю у 
Кіровоградській  області 
(за згодою) 
 

Мосін                                                         – депутат Кіровоградської  
Олександр Володимирович                        міської ради (за згодою) 
                                                                        
 
Назарець                                                    – начальник відділу культури 
Анна Федорівна і туризму Кіровоградської міської 

ради 
 
Олійник                                                     – архітектор (за згодою) 
Павло  Петрович   
 
Пенязь                                                        – голова Кіровоградської обласної 
Юрій Олександрович  організації Національної спілки 

архітекторів (за згодою) 
 
Путівець                                                    – архітектор (за згодою) 
Дмитро Михайлович 
 
Рак                                                             – архітектор (за згодою) 
Володимир Олександрович 
 
Рак                                                             – архітектор (за згодою) 
Роман Володимирович 
 
Харламова                                                  – архітектор (за згодою) 
Людмила Вікторівна 
 
Тітов                                                          –  депутат Кіровоградської  
Юрій Олександрович                                  міської ради (за згодою) 
                                                                        
Саєнко                                                        – голова спілки рекламістів України в 
Ірина Анатоліївна Кіровоградській області, 
 депутат Кіровоградської міської ради  
 (за згодою) 
 
Шляховий   – науковець краєзнавчого музею 
Костянтин Васильович  (за згодою) 
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Штогрін                                                     – начальник Кіровоградського  
Василь Іванович                                          міськвідділу Управління 

держтехногенбезпеки   
у Кіровоградській області  
(за згодою) 
 
 
 
 

Начальник управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської  
міської ради – головний архітектор міста      В.Мездрін 


