
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від « _____ » _________________ 2018 року                                                           № _____ 
 

 

м.Кропивницький 
  

Про погодження проекту рішення 

Міської ради  міста Кропивницького “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 28 квітня 2011 року № 473” 

  

  

       Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України             

“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком  Міської ради міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

           1. Погодити    проект   рішення   Міської   ради   міста Кропивницького  

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 28 квітня 

2011 року  № 473”, що додається. 

      2. Управлінню містобудування та архітектури 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 Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова          А.Райкович 

        

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Мартинова 24 95 85 



 

ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

"__"________________ 2018   

№ ___ 

 Проект 

 
У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від “____” __________ 2018 року                               №_____ 
 

 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 28 квітня 2011 року № 473 

   

 Керуючись ст. 144 Конституції України, п. 42 ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 28 квітня 

2011 року № 473 “Про затвердження Комплексної програми внесення змін до 

генерального плану міста Кіровограда (коригування генерального плану 

міста Кіровограда),    розроблення    картографічних   матеріалів   масштабу  

1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування території міста 

Кіровограда та детального плану території міста Кіровограда      

(першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць  

міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв`язкою руху в 

двох рівнях, визначення архітектурно-планувальних рішень)”, а саме                  

розділ 5 « Фінансове забезпечення Програми»  та додаток до неї викласти в  

новій редакції, що додається. 

2. 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  Грабенка О.В. 

 

  

Міський голова                    А.Райкович 

 
Мартинова 24 95 85 



 
 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Міської ради   

міста Кропивницького 

«____» ________________ 2018 

                      № ___  

 

Зміни до Комплексної   програми 

внесення змін до генерального плану міста Кіровограда (коригування 

генерального плану міста Кіровограда), розроблення картографічних 

матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування 

території міста Кіровограда та детального плану території міста Кіровограда 

(першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць 

міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв`язкою руху в 

двох рівнях, визначення архітектурно-планувальних рішень) 
 

5. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансування   робіт  з  планування  території  міста здійснюється  за  

рахунок  коштів місцевого бюджету або інших джерел, не заборонених 

законом.  

За рішенням Кіровоградської обласної державної адміністрації або 

Кіровоградської міської ради для розроблення плану зонування,  детального 

плану  території,  крім  коштів  державного   та   місцевих  бюджетів,  можуть  

залучатися   кошти   з  інших   джерел,   не  заборонених   законом,   за  умови  

виконання управлінням містобудування та архітектури Кіровоградської 

міської ради  функцій  замовника. 

Для розроблення та коригування мiстобудiвної документації міста 

Кіровограда необхідно передбачити 3669,0 тис. грн (додаток). 

Фінансування за рахунок   державного бюджету – 540,0 тис. грн. 

Фінансування за рахунок  міського бюджету (спеціальний фонд)– 

2867,3  тис. грн. 

Фінансування за рахунок фонду охорони навколишнього природного 

середовища – 261,7 тис. грн. 

Показники Програми за необхідності можуть коригуватися у випадках:  

зміни межі міста; 

зміни індексів та показників визначення кошторисної вартості 

проектно-вишукувальних робіт; 

впливу зовнішніх факторів (зміни законодавства, економічних та 

соціальних умов тощо). 

 

 

 

Начальник управління - 

головний архітектор                                                                              В.Мездрін 
 

 

 



 

Додаток  

до Комплексної програми 

внесення змін до  

генерального плану міста 

Кіровограда (коригування  

генерального плану міста 

Кіровограда), розроблення  

картографічних матеріалів 

масштабу 1:5000 в цифровій  

і графічній формі, плану 

зонування території міста  

Кіровограда та детального 

плану території міста  

Кіровограда (першочерговість 

розроблення плану  

червоних ліній магістральних 

вулиць міста Кіровограда  

та планування транспортних 

вузлів з розв`язкою руху в  

двох рівнях, визначення 

архітектурно-планувальних    

рішень) 
 

Заходи  

щодо реалізації Комплексної програми внесення змін до генерального плану 

міста Кіровограда (коригування генерального плану міста Кіровограда), 

розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і 

графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та детального 

плану території міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану 

червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та планування 

транспортних вузлів з розв`язкою руху в двох рівнях, визначення 

архітектурно-планувальних рішень) 
№ 
п/

п 

Зміст заходу Термін 

викона

н-ня 

Замовник Фінансове забезпечення (тис. грн) Результати 

впровадження 
Всього 

за 

рахунок 

усіх 

джерел 

фінан-

сування 

у тому числі за рахунок: 

держа

в-ного 

бюдже

ту 

облас

-ного 

бюдж

ету 

  місько-

го 

бюджету 

(спеціаль

-ний 

фонд)  
  

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
 

Розроблення проекту 

внесення змін до 
генерального плану міста 
Кіровограда та 
розроблення плану 
зонування території 
міста 
 

2012 р. 
2013 р. 
 

Управління 

містобудування 
та архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 

 

990,0 
  

 

540,0 
 

 

 

450,0 
 

Розв`язання 

проблеми 
незадовільного 
використання 
території міста 



2. Оформлення топографо-
геодезичних 
вишукувальних робіт в 
цифрову і графічну 
форму (з камерним 
оновленням по 

матеріалах аерозйомки   
2010 року) 
 

2011 р.   
2012 р. 
 

Управління 
земельних 
відносин та 
охорони 
навколишнього 
природного 

середовища 

261,7   261,7 Розв`язання 
проблеми 
незадовільного 
використання 
території міста 

 3. Внесення змін до 
окремої частини 
генерального плану 
міста(щодо розміщення 
житлової забудови) та 
плану зонування цієї 
території 

 2016р  Управління 
містобудування 
та архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 

 
98,0  

 

  
 
 

 
 98,0 

 Розв`язання 
проблеми 
незадовільного 
використання 
території міста 

4. Розроблення плану 
червоних ліній 
магістральних вулиць 
міста Кіровограда 
 

2014 р.  
 

Управління 
містобудування 
та архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 

209,6   209,6 Розв`язання 
проблеми 
незадовільного 
використання 
території міста 

5.  Розробка історико-
архітектурного опорного 
плану міста Кіровограда 

з визначенням меж 
історичних ареалів 

2013 р. Управління 
містобудування 
та архітектури 

Кіровоградської 
міської ради 

298,6   298,6 Збереження 
історико-
культурної 

спадщини 

6. Розробка розділу 
інженерно- технічних 
заходів цивільного 
захисту (цивільної 
оборони) на особливий 

період та мирний час. 

2014 р. 
  

Управління 
містобудування 
та архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 

66,0   66,0 Розв'язання 
проблем 
цивільного захисту 
населення на 
особливий період 

та мирний час 
7 
 
 
 
 
 

Проведення державної 
експертизи містобудівної 
документації 

 
2016 р.-
2017р. 

Управління 
містобудування 
та архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 
 
 

 
100,0 

   
100,0 

 Можливість 
затвердження 
містобудівної 
документації 

8. Розробка комплексної 
схеми розміщення та 
архітектурних типів 
тимчасових споруд  для 
провадження 
підприємницької 
діяльності 

2015 р. 
  

Управління 
містобудування 
та архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 

95,0   95,0 Приведення 
місцевої 
нормативно-
правової бази у 
відповідність до 
вимог чинного 
законодавства 
України, 

раціональне 
розміщення 
тимчасових споруд 
на території міста 

9 Розробка детальних 
планів територій міста 

2016р. 
2017р. 

Управління 
містобудування 
та архітектури 

Кіровоградської 
міської ради 

264,0   264,0 Розв'язування 
проблем 
незадовільного 

використання 
території 

10 Коригування історико-
архітектурного опорного 
плану міста 
Кропивницький з 
визначенням меж і 
режимів використання 

зон охорони пам'яток та 
історимний арелів 

2018р 
2019р 

Управління 
містобудування 
та архітектури   
Міської ради 
міста 
Кропивницький 

550,0   550,0 Виконання Закону 
України “ Про 
охорону 
культурної 
спадщини” при 
використанні 

територій міста 



11 Внесення змін до 
графічних та текстових 
матеріалів “Плану 
зонування території 
міста Кіровограда” 

2018р 
2019р 

Управління 
містобудування 
та архітектури   
Міської ради 
міста 
Кропивницький 

960,0   960,0  

12 Внесення змін до 

комплексної схеми 
розміщення та 
архітектурних типів 
тимчасових споруд  для 
провадження 
підприємницької 
діяльності 

2018р 
2019р 

Управління 

містобудування 
та архітектури   
Міської ради 
міста 
Кропивницький 

450,0   450,0  

13 Паспортизація 
центральних вулиць 
міста 

2019р Управління 
містобудування 
та архітектури   
Міської ради 
міста 
Кропивницький 

180,0   180,0  

 Всього:   3669,0 540,0  3128,9  

 

 

  























 
 


	Проект
	У К Р А Ї Н А
	Р І Ш Е Н Н Я

