
 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) 

 
 

Фінансове забезпечення (тис. грн.) 
у тому числі за рахунок: 

№ 
п/
п 

Зміст заходу Термін 
виконан

ня 

Замовник 
Всього за 
рахунок 
усіх 

джерел 
фінан-
сування 

держав-
ного 

бюджету 

обласного 
бюджету 

  міського 
бюджету 

(спеціаль-
ний фонд)  

  

Результати 
впровадження 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. 
 

Розроблення проекту 
внесення змін до генераль-
ного плану міста 
Кіровограда 
 

2011 р.   
2012 р. 
2013 р. 
 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 

 
634,32 
115,68 

  

 
400,0 

 
 

 
350,0 

 

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. Розроблення плану 
зонування території міста 
Кіровограда 

2011 р.   
2012 р. 
2013 р. 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 

 
240,0 

 
140,0 

 
 

 
100,0 

Розв`язання 
проблеми 
незадовільного 
використання 
території міста 

4. Розроблення детального 
плану центральної частини    
( в межах вул.Кропивниць-
кого, вул. Медведєва, 
вул.Фрузе ,   р Інгул) 
 

2013р. 
2014 р. 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 

183,64 
346,36 

 
  

  183,64 
346,36 

Розв`язання 
проблеми 
незадовільного 
використання 
території міста 

5. Розроблення детального 
плану території району 
"Північний"(в межах 
вул.Проект-на1, вул. 
Проектна 2 та межею міста) 
 
 
 
 
 

2013р Управління 
містобудування та 
архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 

185,6   185,6 Розв`язання 
проблеми 
незадовільного 
використання 
території міста 
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6. 

 
Розроблення детального 
плану території 
м.Кіровограда 

 
2014р. 

 
Управління 
містобудування та 
архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 

 
640,0 

   
640,0 

 
Розв`язання 
проблеми 
незадовільного 
використання 
території міста 

7. Розроблення плану червоних 
ліній магістральних вулиць 
міста Кіровограда 

2013 р.  
 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 

219,4   219,4 Розв`язання 
проблеми 
незадовільного 
використання 
території міста 

8.  Розробка історико-
архітектурного опорного 
плану міста Кіровограда з 
визначенням меж історичних 
ареалів 

2013 р. Управління 
містобудування та 
архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 

298,53   298,53 Збереження 
історико-
культурної 
спадщини 

9. Розробка розділу інженерно- 
технічних заходів 
цивільного захисту 
(цивільної оборони) на 
особливий період та мирний 
час. 

2013р. 
  

Управління 
містобудування та 
архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 

65,7   65,7 Розв'язання 
проблем 
цивільного 
захисту 
населення на 
особливий 
період та 
мирний час. 

10 
 
 
 
 
 

Проведення державної 
експертизи містобудівної 
документації 

 
2014р 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
Кіровоградської 
міської ради 
 
 
 

 
80,0 

   
80,0 

 Можливість 
затвердження 
містобудівної 
документації 
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11. Розробка комплексної схеми 
розміщення та архітектурних 
типів тимчасових споруд  
для провадження 
підприємницької діяльності 

2013р 
  

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 

 Всього:   3366,0 540,0  2826,0  
 
 

Начальник управління містобудування  
та архітектури Кіровоградської міської  
ради – головний архітектор міста             В.Мездрін 


