
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від « 22 » травня 2018 року                          № 262 

м.Кропивницький 
 
 

 

 

 
 

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», постановою Верховної Ради 
України від 14 липня 2016 року № 1468-VIIІ «Про приведення назви міста 

Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону 
України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки», рішенням Міської ради міста Кропивницького                            
від 21 грудня 2017 року № 1383 «Про перейменування управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради», та з метою 
вдосконалення роботи художньої ради м. Кіровограда при управлінні 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради Виконавчий 
комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

       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» а саме: 

      1) назви «м. Кіровоград» та «управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради» замінити на «місто Кропивницький» та 

«управління містобудування та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького»;  

      2) виключити зі складу художньої ради м. Кіровограда при управлінні 

містобудування та архітектури Міської ради міста 



 

2 

 

Кропивницького Агапутову Наталію Захарівну, директора товариства з 

обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство «Юнікс-С»,                    

Козинця Олександра Олексійовича, головного інженера ПрАТ «Проектно-

вишукувальний інститут «Кіровоградагропроект», Колоса Вадима Івановича, 

заступника директора департаменту – начальника управління охорони 

культурної спадщини, розвитку музейної справи та туризму департаменту 

культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної 

державної адміністрації, Кривенка Віталія Єфремовича, заслуженого 

архітектора України, члена правління обласної організації Національної 

спілки архітекторів України, Мартинову Ірину Володимирівну, заступника 

начальника управління містобудування та архітектури Кіровоградської 

міської ради; 

      3) включити до складу художньої ради м. Кіровограда при управлінні 

містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького            

Мездріна Вадима Миколайовича, начальника управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста Кропивницького, Чернегу Олега 

Миколайовича, директора рекламного агентства «Matiss»,                             

Дануцу Олександра Анатолійовича, голову правління медіа-групи «Весь 

Кіровоград». 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради  О. Мосін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хричова 24 52 36 


