
 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №  18/52 

спільного засідання постійних комісій міської ради з питань 

промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав 

споживачів та з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

 

 

від 05 вересня 2017 року м. Кропивницький 

 

Голови комісій Бєжан М.М.,  Шамардін О.С. 

 

Присутні члени комісії: Мельниченко О.К. - заступник голови 

комісії, 

Захаров І.М., Кріпак С.В., Рокожиця О.Л. 

 

Капітонов С.І. - заступник голови комісії, 

Дрига В.В. – секретар комісії, 

Деркаченко Ю.О., Ларін А.С. 

 

Відсутні члени комісії: Калапа С.Г., Ксеніч В.М. 

 

Бєлов В.В., Гребенчук Ю.Ф. 

 

Запрошені: Грабенко О.В. - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

ради, 

Масло Л.Я. – начальник управління 

апарату Кіровоградської міської ради, 

Мездрін В.М. – начальник управління 

містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради, 

Горбовський С.В. - начальник управління 

по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення 

Кіровоградської міської ради, 

Максюта А.В. – начальник спеціалізованої 

інспекції Кіровоградської міської ради 
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Присутні: Представники засобів масової інформації 

та громади міста 

Порядок денний: 

 Про встановлення МАФів на території міста Кропивницького за 

період з 2017 року по теперішній час та вжиті заходи щодо незаконно 

встановлених МАФів 

 

Доповідають:  Мездрін В.М. - начальник 

управління містобудування та 

архітектури Кіровоградської міської 

ради, 

Горбовський С.В. - начальник 

управління по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 

обслуговування населення 

Кіровоградської міської ради, 

Максюта А.В. - начальник 

спеціалізованої інспекції 

Кіровоградської міської ради 

 

 

 Спільне засідання постійних комісій відкрив голова постійної комісії з 

питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 

прав споживачів Бєжан М.М., який повідомив, що необхідний кворум для 

проведення спільного засідання є в двох комісіях. 

 Також голова комісії Бєжан М.М. повідомив членам комісії, що 

відповідно до рішення міської ради від 04.09.2017 № 1127 в складі постійної 

комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, 

захисту прав споживачів відбулися зміни, а саме: 

 виведено зі складу комісії депутата міської ради Яремчук В.С. та 

обрано до складу комісії депутата міської ради Захарова І.М. 

 

СЛУХАЛИ: 

 Бєжана М.М., який повідомив, що ініціювали спільне засідання 

постійних комісій секретар міської ради Табалов А.О. та голови постійних 

комісій міської ради Шамардін О.С. і Бєжан М.М. з метою обговорення на 

засіданні питання встановлення МАФів на території міста за період з         

2017 року по теперішній час та заходи, вжиті щодо незаконно встановлених 

тимчасових споруд. 

 Максюту А.В., який ознайомив членів комісій з інформацією щодо 

виконання повноважень спеціалізованою інспекцією Кіровоградської міської 

ради за фактом незаконно встановлених МАФів на території міста 

Кропивницького. 
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Мездріна В.М., який ознайомив членів комісій з механізмом і 

процедурою демонтажу тимчасових споруд, в тому числі пояснив, що із 

власником самовільно встановленого МАФу проводять роз’яснювальну 

роботу та радять добровільно демонтувати. Якщо роз’яснення не мали 

впливу, то подальшу долю МАФу вирішує комісія з демонтажу тимчасових 

споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності. Питання 

фінансування демонтажу стоїть наразі дуже гостро, оскільки одне таке 

знесення коштує міському бюджету в середньому 5 тис.грн. Лише минулого 

року на демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд було 

витрачено 100 тис.грн. Крім фінансової проблеми існує ще одна — приватні 

підприємства не бажають брати на себе зобов’язань із перенесення МАФів. 

 Грабенка О.В., який зазначив, що наразі підприємці не розуміють 

необхідність отримання і реєстрації паспортів прив’язок. Вони вважають, 

якщо їм надана земля в оренду чи у власність, то цей документ можна не 

оформлювати, через що найчастіше і з’являються самовільно встановлені 

тимчасові споруди. У цьому році в управлінні земельних відносин та 

охорони природного середовища міської ради планують провести 

інвентаризацію усіх земельних ділянок, які знаходяться під МАФами та 

зареєструвати їх за міською громадою. Також Олександр Володимирович 

запропонував депутатам опрацювати питання замовлення розробки 

аерографічних карт, за допомогою яких проблему із самовільним 

встановленням МАФів можна буде успішно вирішувати. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісій, начальник 

спеціалізованої інспекції Максюта А.В., начальник управління 

містобудування та архітектури Мездрін В.М., начальник управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення 

Горбовський С.В., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенко О.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Деркаченко Ю.О., член постійної комісії міської ради, який 

запропонував включити до складу комісії з демонтажу тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення 

для здійснення підприємницької діяльності за посадою голову постійної 

комісії міської ради Бєжана М.М. (голова постійної комісії Шамардін О.С. 

вже входить до складу зазначеної комісії за посадою). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Взяти до відома інформацію щодо встановлення МАФів на 

території міста Кропивницького за період з 2017 року по теперішній час та 

вжиті заходи щодо незаконно встановлених МАФів, надану керівниками 

спеціалізованої інспекції, управління містобудування та архітектури, 
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управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 

населення Кіровоградської міської ради. 

 2. Доручити керівникам спеціалізованої інспекції, управління 

містобудування та архітектури, управління по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради 

узагальнити для зручності вивчення членами постійних комісій всю 

інформацію про встановлення МАФів на території міста Кропивницького за 

період з 2017 року по теперішній час та вжиті заходи щодо незаконно 

встановлених МАФів за результатами проведеного спільного засідання та 

надати узагальнену інформацію членам комісії на наступне спільне засідання 

комісій міської ради. 

 3. Доручити юридичному управлінню Кіровоградської міської ради 

внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 10.03.2016   

№ 142, а саме: включити до складу комісії з демонтажу тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення 

для здійснення підприємницької діяльності за посадою голову постійної 

комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, 

сфери послуг, захисту прав споживачів Бєжана М.М. 

4. Наступне спільне засідання комісій провести орієнтовно у першій 

декаді жовтня 2017 року, після проведення засідання комісії з демонтажу 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності                 

(дата проведення спільного засідання буде узгоджена головами постійних 

комісій Бєжаном М.М. та Шамардіним О.С. додатково). 

Результати голосування: 

«за» – 10 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії з питань промисловості, 

транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, 

захисту прав споживачів        М.Бєжан 

 

 

Голова комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього  

природного середовища       О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії          В.Дрига 


