
У К Р А Ї Н А  
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від „  12 ”  квітня  2016 року                                       №  239 
 

 
Про внесення змін до додатка 
до рішення виконавчого комітету  
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 виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

       1. Внести зміни до додатка до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 14 червня 2011 року № 613 «Про 
затвердження складу архітектурно-містобудівної ради при управлінні 
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради» та 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 07 липня 2011 року № 108, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 року                           
за № 903/19641. 
  
 
 
Міський голова        А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
Жарова  22 59 55 
 



        Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської 
міської ради 

        « 12 » квітня 2016 року  
        № 239 
 

СКЛАД 
архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та 

архітектури Кіровоградської міської ради 
Голова ради 

Мездрін                                              - начальник управління 
Вадим Миколайович                                   містобудування та архітектури - 

головний архітектор міста  
     

Заступник голови ради 
Мартинова       -         заступник начальника управління 
Ірина Володимирівна  містобудування та архітектури - 

начальник відділу планування 
та містобудівного кадастру 
 

Секретар ради 
Жарова      -        головний спеціаліст відділу 
Ірина Михайлівна  планування та містобудівного 

кадастру управління 
містобудування та архітектури 

        
Члени ради : 

Владов                                                  -       начальник управління земельних 
Родіон Петрович  відносин та охорони навколишнього

 природного середовища 
 
Довченко      -        генеральний директор  
Петро Іванович     ПрАТ «Проектно-вишукувальний 
       інститут «Кіровоградагропроект» 
       (за згодою) 
 
Колос     -         заступник директора департаменту- 
Вадим Іванович начальник управління охорони 

 культурної спадщини, розвитку 
музейної справи та туризму 

  департаменту культури, туризму та 
культурної спадщини  обласної 
державної  адміністрації 

 (за згодою) 
 



2 
Кривенко                                             -        заслужений архітектор України 
Віталій Єфремович (за згодою) 
 

Кухаренко                                            -       заступник начальника управління  
Ірина Олександрівна регіонального розвитку, 
  містобудування та архітектури 
  Кіровоградської обласної 
  державної адміністрації - головний 
  архітектор області 
  (за згодою) 
 
Ксеніч                                                    -      начальник управління 
Віктор Миколайович  капітального будівництва 
    
Пенязь                                                    -      архітектор (за згодою) 
Юрій Олександрович 
 
Рак                                                           -    архітектор, генеральний директор 
Володимир Олександрович проектно-будівельної фірми 
 ТОВ «АБРІС» «Либідея»  

(за згодою) 
 

Саєнко                                                     -    голова спілки рекламістів України 
Ірина Анатоліївна Кіровоградської області 
 (за згодою)  

 
Харламова                                               -    голова Кіровоградської обласної 
Людмила Вікторівна  національної спілки архітекторів 
  України 
  (за згодою) 
 
Штогрін                                                   -    начальник Кіровоградського 
Василь Іванович міськвідділу управління 

  Держтехногенбезпеки у 
 Кіровоградській області 
 (за згодою) 
 
 
 
Начальник управління 
містобудування та архітектури - 
головний архітектор міста     В.Мездрін 


