УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "18" квітня 2018 року

№ 46
м. Кропивницький

Про утворення робочої групи
Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 42, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», та з метою створення умов для залучення
громадської ініціативи до збереження культурної спадщини у місті
Кропивницькому, створення Програми регенерації фортеці Святої Єлисавети як
знакового об’єкта міста, унікальної фортифікаційної земляної споруди пам’ятки архітектури та містобудування національного значення «Комплекс
споруд фортеці Святої Єлисавети»
1. Утворити робочу групу з розробки Програми регенерації фортеці
Святої Єлисавети (далі – робоча група).
2. Затвердити:
1) склад робочої групи згідно з додатком;
2) Положення про робочу групу (додається).
3. Управлінню містобудування та архітектури Міської ради міста
Кропивницького забезпечити координацію діяльності робочої групи та
висвітлення її роботи у віснику Міської ради міста Кропивницького «Вечірня
газета» та на офіційній сторінці Міської ради міста Кропивницького в мережі
Інтернет.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Грабенка О.В.

Міський голова

Поповічев 22 59 55

А. Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
міського голови
«18» квітня 2018
№ 46
ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з розробки Програми регенерації
фортеці Святої Єлисавети
1. Загальні положення
1.1. Робоча група з розробки Програми регенерації фортеці Святої
Єлисавети (далі – робоча група) є консультативно-дорадчим органом при
управлінні містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького.
1.2. Робоча група у своїй діяльності керується законами України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про
архітектурну діяльність», «Про охорону архіологічної спадщини», державними
будівельними нормами, а також цим Положенням.
2. Основні завдання
Основними завданнями робочої групи є:
2.1. створення проекту Програми регенерації фортеці Святої Єлисавети як
знакового об’єкта нашого міста, унікальної фортифікаційної земляної споруди,
пам’ятки архітектури та містобудування національного значення «Комплекс
споруд фортеці Святої Єлисавети» (далі – пам’ятка);
2.2. підготовка узгоджених пропозицій стосовно першочергових заходів з
дослідження, відновлення втрачених частин та композиційної цілісності
комплексу, реставрації автентичних будівель і споруд, музеєфікації та
пристосування пам’яток комплексу до нинішього міського середовища;
2.3. напрацювання пропозицій щодо проведення наукових досліджень
різних періодів епохи розвитку пам’ятки та її впливу на розбудову міста;
2.4. написання історичних довідок, повідомлень, нарисів на теми, що
досліджуються робочою групою;
2.5. напрацювання рекомендацій щодо заходів Програми в частині
археологічних, історико-архітектурних, екологічних, інженерно-геологічних
досліджень, що будуть використані при створенні проектно-кошторисної
документації на ремонтно-реставраційні роботи з відтворення об’єктів
комплексу;
2.6. вивчення та напрацювання правових механізмів взаємодії між
власниками, балансоутримувачами, користувачами земельних ділянок та майна
в межах пам’ятки;
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2.7. надання консультацій виконавчим органам міської ради з приводу
використання пам’ятки як привабливого об’єкта розвитку туризму, рекреації та
дозвілля містян;
2.8. налагодження ефективних механізмів взаємодії Міської ради міста
Крипивницького та інститутів громадянського суспільства в частині
збереження культурної спадщини міста.
3. Права
Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право в
установленому порядку:
3.1. запитувати та одержувати в установленому законодавством порядку
від виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, підприємств,
установ та інших організацій необхідну інформацію, документи та матеріали;
3.2. залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції,
працівників виконавчих органів Міської ради, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників засобів
масової інформації, експертів (за їх згодою);
3.3. організовувати проведення семінарів, нарад, презентацій, виставок та
інших заходів з питань, що належать до її компетенції.
4. Склад та повноваження
4.1. Склад робочої групи формується на громадських засадах з числа
науковців, істориків, краєзнавців, представників інститутів громадянського
суспільства, зацікавлених громадян.
Персональний склад робочої групи затверджує міський голова.
4.2. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови,
секретаря та інших членів робочої групи.
4.3. Голова робочої групи, а за його відсутності, - заступник голови
робочої групи, організовують діяльність робочої групи, забезпечують
підготовку питань до розгляду на засіданнях робочої групи.
4.4. Секретар робочої групи здійснює організаційне забезпечення
діяльності, підготовку матеріалів для розгляду та ведення діловодства.
5. Порядок роботи
5.1. Основною організаційною формою діяльності робочої групи є
засідання, які скликаються за дорученням начальника управління
містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького - головного
архітектора міста.
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5.2. Ініціювати проведення засідань робочої групи можуть голова робочої
групи, а за його відсутності, - заступник голови робочої групи чи інший член
робочої групи.
5.3. Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше половини складу робочої групи.
5.4. Засідання робочої групи веде голова, а у разі його відсутності,
заступник голови чи інший член робочої групи, який обраний серед присутніх
на засіданні.
5.5. Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні її членів та оформлюються протоколом, який підписує головуючий на
засіданні та секретар.
У разі рівного поділу голосів вирішальним є голос головуючого.
5.6. Протоколи засідань робочої групи зберігаються у відділі з охорони
культурної спадщини управління містобудування та архітектури Міської ради
міста Кропивницького.
Копії протоколів засідань робочої групи можуть надаватись її членам за
запитом.
5.7. Рішення робочої групи у разі необхідності реалізуються шляхом
видання в установленому порядку розпорядження або доручення міського
голови міста Кропивницького.
Напрацьовані матеріали робочої групи можуть оприлюднюватись шляхом
публікації у віснику Міської ради міста Кропивницького «Вечірня газета» та на
офіційному сайті в мережі Інтернет.

Начальник управління
містобудування та архітектури головний архітектор міста

В. Мездрін

Додаток
до розпорядження
міського голови
«18» квітня 2018
№ 46
СКЛАД
робочої групи з розробки
Програми регенерації фортеці Святої Єлисавети
Сінченко
Максим Володимирович

Голова робочої групи
- член Громадської ради при
виконавчому комітеті Міської ради
міста Кропивницького

Заступник голови робочої групи
Бомбін
- громадський активіст, еколог
Володимир Федорович
Поповічев
Володимир Сергійович

Гейко
Сергій Володимирович

Секретар робочої групи
- головний спеціаліст відділу з
охорони культурної спадщини
управління містобудування та
архітектури Міської ради міста
Кропивницького
Члени робочої групи:
- науковий співробітник
сектора «Робоча група» відділу
туристично-краєзнавчої та
інформаційної роботи
Кіровоградського обласного
художнього музею

Ковальова
Раїса Григорівна

-

архітектор, член обласної
організації Українського
товариства охорони пам’яток
історії та культури

Козир
Ірина Анатоліївна

-

кандидат історичних наук, доцент
кафедри історії України
Центральноукраїнського
державного педагогічного
університету імені Володимира
Винниченка
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Маршанін
Анатолій Васильович

-

старший науковий співробітник
відділу історії Кіровоградського
обласного краєзнавчого музею

Митрофаненко
Юрій Станіславович

-

кандидат історичних наук, старший
викладач Кіровоградського
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського

Пенязь
Юрій Олександрович

-

архітектор, голова регіонального
відділення архітектурної Палати
України

Петренко
Іван Данилович

-

заступник голови Кіровоградської
областної спілки краєзнавців

Собчук
Валентин Володимирович

-

керівник приватного науководослідницького підприємства
"Археолог"

Тупчієнко
Микола Петрович

-

кандидат історичних наук, доцент
кафедри суспільних наук,
інформаційної та архівної справи
Центральноукраїнського
національного технічного
університету

Чорний
Олександр Васильович

-

кандидат історичних наук, доцент,
завідувач кафедри історії України
Центральноукраїнського
державного педагогічного
університету імені Володимира
Винниченка

Шляховий
Костянтин Васильович

-

голова ради історикокультурологічного
товариства "Ойкумена"

Начальник управління
містобудування та архітектури –
головний архітектор міста

В. Мездрін

