
Доопрацьовано 09.03.2021 року 

    
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 
 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 14 січня 2020 року №11 

“Про створення комісії по інвентаризації, 

візуальному обстеженню технічного стану 

пам'ятників, пам'ятних, інформаційних знаків 

та дощок на території міста Кропивницького” 

 

  Керуючись статтею 140 Конституції України, підпунктом 5 пункту “б” 

частини першої статті 31, статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 6 Закону України “Про охорону культурної 

спадщини”, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В : 

 

 Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради                         

від 14 січня 2020 року №11 “Про створення комісії по інвентаризації, 

візуальному обстеженню технічного стану пам'ятників, пам'ятних, 

інформаційних знаків та дощок на території міста Кропивницького”, а 

саме: 

 1) пункт 5 викласти в наступній редакції: “Управлінню 

містобудування та архітектури та Головному управлінню житлово-

комунального господарства Кропивницької міської ради забезпечити 

підготовку проєкту рішення щодо визначення балансоутримувача 

пам'ятників, пам'ятних, інформаційних знаків та дощок, внести 

відповідний проєкт рішення на розгляд Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради”; 

 

 2) затвердити склад комісії з інвентаризації, візуального обстеження 

технічного стану пам'ятників, пам'ятних, інформаційних знаків та дощок 

на території міста Кропивницького  в новій редакції згідно з додатком; 

 



 

2 

 

 3) визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 14 січня 2020 року №11 “Про 

створення комісії по інвентаризації, візуальному обстеженню технічного 

стану пам'ятників, пам'ятних, інформаційних знаків та дощок на території 

міста Кропивницького”. 

 

 

 

Міський голова                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Володимир Поповічев 35 83 51 



                                                                            Додаток  
            до рішення Виконавчого комітету 
            Кропивницької міської ради 
            «__»___________20__ року № ____ 
 

 

СКЛАД 

комісії з інвентаризації, візуального обстеження 

технічного стану пам'ятників, пам'ятних, інформаційних знаків 

та дощок на території міста Кропивницького 

 

Голова комісії  

МОСІН                                                    -   заступник міського голови з питань 

Олександр Володимирович діяльності виконавчих органів ради 

 

Секретар комісії  

ПОПОВІЧЕВ           -   головний спеціаліст відділу з охорони 

Володимир Сергійович   культурної спадщини управління  

       містобудування та архітектури 

  
Члени  комісії: 

БІЛОКІНЬ                                              -  начальник управління капітального 

Сергій Валентинович будівництва 

 

ГРОМОВА    -  спеціаліст 1-ї категорії відділу  

Ірина Петрівна та благоустрою Головного управління 

житлово-комунального господарства 

 

ІВАШИНА                                             -    головний інженер КП “Благоустрій” 

Віктор Володимирович Кропивницької міської ради 

 

ІЩЕНКО                                                -    головний спеціаліст відділу  

Олена Яківна  організаційного та правового 

забезпечення управління комунальної 

власності   

 

МАРТИНОВА    -  т.в.о. начальника управління 

Ірина Володимирівна містобудування та архітектури - 

головного архітектора міста 

  

СМАГЛЮК         -   начальник юридичного управління 

Марина Олександрівна         

 

ПЕТРИНСЬКА                                     -  головний спеціаліст відділу розвитку 

Вікторія Валеріївна культури та мистецтва управління 

культури і туризму 

Т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури – 

головного архітектора міста                                                Ірина МАРТИНОВА 


