
У К Р А Ї Н А  
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від «09» липня  2013 року                                                                  №  387 
  

 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
“Про внесення змін до Положення 
про управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської міської ради,  
затвердженого рішенням Кіровоградської міської  
ради від 24 лютого 2011 року № 212”  
 
 
       Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України             
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення 
Кіровоградської міської ради від 30 травня 2013 року № 2372 «Про внесення 
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року                     
№ 78 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради», виконком Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

       1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про внесення 
змін до Положення про управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 24 лютого 2011 року № 212”, що додається. 
       2. Управлінню містобудування та архітектури забезпечити внесення 
даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської міської ради на чергову 
сесію. 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Каніщева В.М. 
 
 
 
Секретар міської ради         І.Волков 
 
 
 
Настояща 24 84 69     



 
 
       ПОГОДЖЕНО 
 

Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
«09» липня 2013 року  
№ 394 

    Проект № 2564 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від “__” __________ 2013 року                               №_____ 
 
Про внесення змін до Положення 
про управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської міської ради,  
затвердженого рішенням Кіровоградської міської  
ради від 24 лютого 2011 року № 212 
 
 Керуючись ст. 140, 144 Конституції України, ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 
Кіровоградської міської ради від 30 травня 2013 року № 2372 «Про внесення 
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року                 
№ 78 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради», Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до Положення про управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 212 «Про 
затвердження Положення про управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради», а саме викласти в новій редакції                        
пункт 4.3. розділу 4, що додається.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію   міської   ради   з   питань   архітектури,   будівництва,   регулювання  
земельних відносин та реклами, першого заступника міського голови 
Каніщева В.М. 
 
 
 
Міський голова              О.Саінсус 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення Кіровоградської 
міської ради 
 «__» _________ 2013 року 
№ ____ 

 
 

Зміни до ПОЛОЖЕННЯ  
про управління містобудування та архітектури  

Кіровоградської міської ради  
 

 
Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 212 «Про 
затвердження Положення про управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради», зареєстрованого Державним реєстратором 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 25 березня 2011 року, 
номер запису 14441050008002051.   
 
 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

4.3. Управління може мати структурні підрозділи. Структурні 
підрозділи управління не мають статусу юридичної особи. Вони діють у 
складі управління, керуються даним Положенням та положеннями про ці 
підрозділи. Структурні підрозділи управління підзвітні та підконтрольні 
начальнику управління, першому заступнику міського голови. 
 
 
 
 
Начальник управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської міської ради – 
головний архітектор міста       В.Мездрін 
   


