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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від « 26 » січня 2016 року                                                                              №  48 
  
 
 

Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету Кіровоградської  
міської ради від 20 червня 2012 року № 515 
«Про створення художньої ради 
 м. Кіровограда при управлінні  
містобудування та архітектури  
Кіровоградської міської ради» 
 
 
 

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, п. 6 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання заступника  
начальника управління – начальника відділу планування та містобудівного 
кадастру управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради, з метою вдосконалення роботи художньої ради м. Кіровограда при 
управлінні містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 20 червня 2012 року № 515 «Про створення художньої ради                    
м. Кіровограда при управлінні містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради» та затвердити новий склад художньої ради                
м. Кіровограда при управлінні містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради згідно з додатком. 

2. Внести зміни до Положення про художню раду м. Кіровограда, 
затвердженого вищезазначеним рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, а саме: 

доповнити розділ І пунктом 1.6. у наступній редакції: «1.6. Пропозиції 
Ради мають рекомендаційний характер та надаються розробникам                 
дизайн-проектів для подальшого їх врахування при виготовленні/оформленні 
фасадів, входів до приміщень, де суб’єкт підприємницької діяльності 
здійснює діяльність, інформаційних вивісок чи табличок на високому 
професійному рівні з метою вдосконалення художньо-естетичного 
оформлення міського середовища»; 

у пункті 2.1. розділу ІІ виключити слова «малих архітектурних форм, 
торговельних павільйонів, кіосків»; 
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викласти пункт 3.2. розділу ІІІ у наступній редакції: «Головою Ради є 
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за 
розподілом функціональних повноважень»; 

у пункті 3.5. розділу ІІІ виключити слова «як правило»; 
викласти пункт 5.3. розділу V у наступній редакції:  
«Порядок денний засідання Ради складається її секретарем за 

зверненнями та затверджується головою»; 
у пункті 5.4. розділу V виключити друге речення; 
у заяві, яка додається до Положення про художню раду                         

м.   Кіровограда, найменування адресата викласти у наступній редакції: 
«Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради».   
 
 
 
Міський голова                          А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хричова  24 52 36  



Додаток  
        до рішення виконкому  
        Кіровоградської міської ради   
         «____»__________ 2016  
        № _______ 
 
 

СКЛАД 
художньої ради м. Кіровограда  

при управлінні містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради 

 
 
 

Голова ради –  
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

за розподілом функціональних повноважень 
 
 
 

Секретар ради 
 

ХРИЧОВА                                           –           головний спеціаліст сектора      
Ганна Володимирівна                                       реклами та художнього 
                                                                            оздоблення спецбюджетного 
                                                                            підрозділу  управління  
                                                                            містобудування та архітектури      
                                                                            Кіровоградської міської ради  
 
 

Члени ради: 
 

АГАПУТОВА     –      директор товариства з 
Наталія Захарівна         обмеженою відповідальністю 
                                                                            «Рекламне агентство «Юнікс-С»      

    (за згодою) 
 

КОЗИНЕЦЬ     –     головний інженер  
Олександр Олексійович                                   ПрАТ «Проектно-         
                                                                            вишукувальний інститут 
            «Кіровоградагропроект» 

              (за згодою) 
 

КОЛОС      –     заступник директора 
Вадим Іванович      департаменту – начальник   
                                                                            управління охорони культурної  
                                                                            спадщини, розвитку музейної  
                                                                            справи та туризму департаменту  
                                                                            культури, туризму та культурної  
                                                                            спадщини Кіровоградської  
                                                                            обласної державної адміністрації  
                                                                            (за згодою) 
 

КРИВЕНКО                                         –       заслужений архітектор України,    
Віталій Єфремович                           член правління обласної                    
                                                                            організації Національної спілки                                                                                 
                                                                            архітекторів України  (за згодою) 
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МАРТИНОВА     –      заступник начальника 
Ірина Володимирівна                                       управління – начальник відділу  
                                                планування та містобудівного  
                                                                            кадастру управління  
                                                                            містобудування та архітектури  
                                                                            Кіровоградської міської ради  
 
 

ПЕНЯЗЬ                                               –       архітектор, член обласної  
Юрій Олександрович                                       організації Національної спілки 

    архітекторів України (за згодою) 
 

ПОСТОЛАТІЙ          –      архітектор, член  
Олександр Олександрович                              Кіровоградської обласної  

    організації Національної спілки   
    архітекторів України  (за згодою) 

 

САЄНКО                                              –            голова Кіровоградської   
Ірина Анатоліївна                                              обласної організації Спілки   
                                                                             рекламістів України,  

     Президент Кіровоградської       
     регіональної торгово-     
     промислової палати 

                                                                             (за згодою) 
 

УСЛИСТИЙ                                         –        дизайнер першої категорії  
Юрій Віталійович                    (за згодою) 
 

 
 

Заступник начальника управління – 
начальник відділу планування та  
містобудівного кадастру управління  
містобудування та архітектури  
Кіровоградської міської ради       І. Мартинова   
 
 
 


