
 

 

 
 

 

 

УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від  20  грудня  2016 року                               № 733 
 

 

Про внесення змін до рішення  

Кіровоградської міської ради  

від 29 січня 2014 року № 2774 

«Про затвердження Програми створення  

та розвитку містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на 2014-2016 роки» 

 

 Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 16 статті 91 

Бюджетного кодексу України, пунктом 22 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 

2014 року № 2774 «Про затвердження Програми створення та розвитку 

містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на 2014-2016 роки» (з урахуванням змін, 

затверджених рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 

№ 3939), а саме у назві даної Програми цифри «2016» замінити на цифри 

«2018», розділ VІІ «Обсяги та джерела фінансування заходів Програми» та 

додаток до неї затвердити в новій редакції (додаються). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             А.Райкович 

 

 

 
Чала 24 53 64 

  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Кіровоградської міської ради 

20  грудня  2016 року 

       № 733 

 

VІІ. Обсяги та джерела фінансування заходів Програми  

 

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених законом. Загальний обсяг 

фінансування Програми  - 3990,3 тис. грн, з них у 2015 році – 890,0 тис. грн,                 

у 2016 році – 973,0 тис. грн, у 2017 році – 984,7 тис. грн, у 2018 році –             

1142,6 тис. грн. 
 

 

 

Начальник управління містобудування 

та архітектури Кіровоградської міської ради – 

головний архітектор міста                                                    В.Мездрін 



 

Додаток  

до Програми створення та розвитку 

містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на 2014-2018 роки  

 

Заходи щодо реалізації Програми створення та розвитку містобудівного кадастру 

 у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2018 роки 

(нова редакція) 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Замовник Фінансове забезпечення (тис. грн) Результати 

впровадження Всього за 

рахунок 

усіх джерел 

фінан-

сування 

у тому числі за рахунок: 

державного 

бюджету 

обласного 

бюджету 

  міського 

бюджету 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Доповнення цифрової 

топографічної зйомки міста 

Кропивницького 

М 1:500 

2016 р. 

Управління містобудування та 

архітектури Кіровоградської 

міської ради 

193,0 - - 193,0 

Створення та 

функціонування 

містобудівного 

кадастру 

2017 р. 

 

 

984,7 

 

 

- - 

 

984,7 

 

 

 

2018 р. 

 

1142,6 - - 1142,6 

2. 

Доповнення матеріалів            

(у цифровому вигляді) 

топографічної зйомки міста 

Кропивницького 

М 1:2000 

2015 р. 
Управління містобудування та 

архітектури Кіровоградської 

міської ради 

990,0   990,0 Створення та 

функціонування 

містобудівного 

кадастру 2016 р. 680,0   680,0 

 Всього:   3990,3   3990,3  

Примітка: Обсяги витрат, необхідних на виконання заходів, передбачених Програмою, зазначені орієнтовно та можуть коригуватись залежно від зміни індексів та показників 

визначення кошторисної вартості зазначених у Програмі робіт 

 

 

Начальник управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради – головний архітектор міста                                                                          В.Мездрін



 


