
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від «25» квітня  2017 року                                         № 204

 

Про створення робочої комісії
із встановлення дитячих ігрових та 
спортивних майданчиків в місті 
Кропивницькому

Керуючись ст.  143  Конституції  України,  підпунктом  9  п.  "а"
ст.  32, ст.  52,  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.10  Закону  України  «Про  благоустрій  населених  пунктів»,  Державними
будівельними  нормами  України  «Містобудування.  Планування  і  забудова
міських  і  сільських  поселень»  (ДБН  360-92),  затвердженими  наказом
Держкоммістобудування України від 17 квітня 1992 року № 44, (зі змінами),
Правилами  благоустрою  міста  Кіровограда,  затвердженими  рішенням
Кіровоградської  міської  ради  від  05 червня 2012 року №1710,  виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради 

                                            В И Р І Ш И В:

        1.  Створити  робочу  комісію  із  встановлення  дитячих  ігрових  та
спортивних майданчиків  в місті Кропивницькому.

2.  Затвердити склад робочої комісії  із встановлення дитячих ігрових та
спортивних майданчиків в місті Кропивницькому (додаток).
        3.   Затвердити Положення про робочу комісію із встановлення дитячих
ігрових та спортивних майданчиків в місті Кропивницькому (додається).

Міський голова                                                                                 А. Райкович

Дорохіна 24 44 27



              Додаток 
              до рішення виконавчого комітету 
              Кіровоградської міської ради        
              «25»  квітня 2017
              № 204

СКЛАД
робочої комісії із встановлення дитячих ігрових та спортивних

майданчиків в місті Кропивницькому

Голова комісії

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
відповідно до розподілу функціональних повноважень 

Заступники голови комісії

начальник  відділу  сім’ї  та  молоді   Кіровоградської  міської   ради
(за посадою)
       начальник відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської
ради (за посадою)

Секретар комісії

методист  відділу  сім’ї  та  молоді  Кіровоградської  міської   ради
(за посадою)

Члени комісії:

представник Головного управління житлово-комунального господарства
представник управління містобудування та архітектури 
представник управління земельних відносин та охорони навколишнього

природного середовища
представник спеціалізованої інспекції

Начальник відділу сім’ї та молоді 
Кіровоградської міської ради                         Л. Дорохіна



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської  міської  ради
«25» квітня 2017 
№ 204

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу комісію із встановлення дитячих ігрових  та спортивних

майданчиків  в місті Кропивницькому

1. Комісія  із  встановлення  дитячих ігрових  та  спортивних майданчиків
в  м.  Кропивницькому   (далі-Комісія)  є  постійно  діючим  координаційно-
дорадчим органом виконавчого комітету Кіровоградської міської ради.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених
пунктів»,  Державними  будівельними  нормами  України  «Містобудування.
Планування і  забудова  міських і  сільських поселень»        (ДБН 360-92),
Правилами  благоустрою  міста  Кіровограда,  затвердженими  рішенням
Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року                       №1710,
іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. До складу Комісії входять:
представники відділу сім’ї та молоді, відділу фізичної культури та спорту,

Головного  управління  житлово-комунального  господарства,  управління
містобудування  та  архітектури,  управління  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього природного середовища, спеціалізованої інспекції.

    4. Основними завданнями Комісії є :
       моніторинг наявного фонду дитячих ігрових та спортивних майданчиків;
      визначення територій для розміщення дитячих ігрових та спортивних
майданчиків  з  урахуванням  існуючої  мережі  майданчиків,  функціональної
доцільності конструкцій;
       визначення доцільності ремонту, дообладнання існуючих дитячих ігрових
та спортивних майданчиків.

   5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
       вивчає та аналізує стан забезпечення населення місцями для відпочинку
дітей та занять фізичною культурою та спортом;
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        вносить  пропозиції  підрозділам,  комунальним  закладам,  іншим
організаціям, які в той чи інший спосіб причетні до даного напрямку роботи
щодо влаштування,  дообладнання,  ремонту дитячих ігрових та спортивних
майданчиків у мікрорайонах міста;
          співпрацює з  депутатським корпусом міської  ради,  розглядає  та
враховує звернення громадян міста;

        звертається до виконавчих органів  Кіровоградської міської ради за
наданням  відповідної  допомоги  у  влаштуванні  дитячих  ігрових  та
спортивних майданчиків;
           розглядає існуючі містобудівні умови і обмеження щодо розміщення на
земельних ділянках конструкцій майданчиків.

6. Комісія має право: 
одержувати  в  установленому  порядку  від  виконавчих  органів

Кіровоградської  міської  ради,  інших  органів  місцевого  самоврядування
інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції; 

утворювати, у разі потреби, тимчасові робочі групи; 
залучати спеціалістів, консультантів до розгляду питань, що належать до

її відання;
організовувати проведення конференцій, нарад з питань, що належать до

її компетенції.

7. Комісія здійснює свою діяльність на громадських засадах. 

8. Склад Комісії затверджує виконавчий комітет Кіровоградської міської
ради.  Комісію  очолює  заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих  органів  ради  відповідно  до  розподілу  функціональних
повноважень.  Засідання  Комісії  скликає  і  веде  голова  Комісії  або,  за  його
дорученням, один з його заступників.

9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за
потреби. 

10.  Рішення  Комісії  приймається  відкритим  голосуванням  простою
більшістю  голосів  її   членів,  присутніх  на  засіданні,  та  оформлюються
протоколом,  який  підписується  головою  Комісії.  У  разі  рівного  розподілу
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Комісія правомочна
вирішувати питання, якщо на її засіданні присутні більш як 1/2 її членів. У
разі, якщо член Комісії не згоден з її рішенням або не може бути присутнім на
засіданні,  він  може  висловити  свою  думку  з  питання,  що  розглядається,
письмово. 



3

11.  Рішення  Комісії  мають  рекомендаційний  характер  і  можуть
бути  реалізовані  шляхом  прийняття  відповідних  актів  виконавчим
комітетом міської ради або наданням доручень міського голови. 

12.  У  період  між  засіданнями  Комісії  її  діяльність   з  питань
дитячих  ігрових  майданчиків  забезпечує  відділ  сім’ї  та  молоді
Кіровоградської  міської  ради,  а  з  питань  спортивних  майданчиків  -
відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради.

Начальник відділу сім'ї та молоді
Кіровоградської міської ради                                                Л.Дорохіна
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