
У К Р А Ї Н А  
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від « 29 » жовтня 2015 року                                         №  609 
  

 
 
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 09 вересня 2014 року № 3392»  
 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону           
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
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 09 вересня 2014 року № 3392», що додається. 
 2. Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Литвина Г.М. 
 
 
 
Секретар міської ради                  І.Марковський 
 
 
 
 

 
 
 
Гавришко 22 47 35 



 
 
       ПОГОДЖЕНО 
 

Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
«___» ____________  2015   
№ _____ 

     Проект 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від “__” __________ 2015 року                               №_____ 
 
 
Про внесення змін до Положення про  
управління містобудування та архітектури  
Кіровоградської міської ради, затвердженого  
рішенням Кіровоградської міської ради  
від 09 вересня 2014 року № 3392 
 
 Керуючись ст. 140, 144 Конституції України, ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8, 8-1, 100, 152 Житлового 
кодексу Української РСР, Порядком розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 р. № 244 та зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 22.11.2011 р. за № 1330/20068, постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 321 «Про затвердження 
Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають 
державним будівельним нормам, у жилі будинки», наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 24.04.2015р. № 79 «Про затвердження Порядку прийняття в 
експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) 
житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) 
будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд 
сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які 
збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 15.05.2015 р. за № 547/26992, враховуючи 
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 23.01.2013 р. 
№ 36 «Про внесення змін та доповнень до Порядку переведення жилих           
.  



 
 
 

2 
 
будинків (квартир) і приміщень у нежилі та нежилих приміщень (будівель) у 
жилі в м. Кіровограді, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 14 грудня 2011 року № 1206», 
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 09 вересня 2014 року № 3392 «Про 
затвердження Положення про управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради». а саме: 

1) пункт 2.2.16 виключити; 
2) пункти 2.2.17-2.2.20 вважати відповідно пунктами 2.2.16-2.2.19; 
3) доповнити пунктами 2.2.20 - 2.2.25, затвердивши їх у редакції, що 

додається. 
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.02.2015 р. № 3978 «Про внесення змін до Положення про 
управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 09 вересня       
2014 року № 3392». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин, заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Литвина Г.М. 
 
 
 
Секретар міської ради        І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гавришко 22 47 35 



 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення Кіровоградської 
міської ради 
 «__» ______________ 2015 
№ ____ 

 
 

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 09 вересня 
2014 року № 3392, зареєстрованого державним реєстратором Реєстраційної 

служби Кіровоградського міського управління юстиції 
 від 06 жовтня 2014 року № 14441050012002051 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Завдання та функції управління. 
2.2. Функції управління 

 
 2.2.20. Організація заходів по демонтажу рекламних засобів. 
 2.2.21. Підготовка проектів рішень на розгляд виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради щодо переведення дачних і садових будинків, 
що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки. 
 2.2.22. Підготовка проектів рішень на розгляд виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради щодо переведення жилих будинків (квартир) і 
приміщень у нежилі та нежилих приміщень (будівель) у жилі. 
 2.2.23. Надання висновків щодо відповідності місця розташування 
об’єкта вимогам ДБН 360-92**. 
 2.2.24. Надання паспортів прив’язки тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності. 
 2.2.25. Ведення інформаційного банку даних місць розташування 
тимчасових споруд. 
 
 
 
Заступник начальника управління –начальник 
відділу планування та містобудівного 
кадастру управління містобудування та  
архітектури Кіровоградської міської ради    І.Мартинова 


