
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 
виконання

Замовник

Всього за 
рахунок усіх 

джерел 
фінан.

державн. 
бюджету

обласного 
бюджету

місцевого 
бюджету

інших 
джерел
фінан.

Результати 
впровадження

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Розроблення проекту 
внесення змін до 
генерального плану
м. Кіровограда

2011 р. –
2012 р.

Управління 
містобудування 
та архітектури 
Кіровоградської 
міської ради

698,3 668,6 29,7 Розв`язання 
проблеми 
незадовільного 
використання 
території міста

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

2011 р. –
2012 р.

Управління 
містобудування 
та архітектури 
Кіровоградської 
міської ради

259,0 259,0 Розв`язання 
проблеми 
незадовільного 
використання 
території міста



2
геодезичних 
вишукувальних робіт 
в цифрову і графічну 
форму (з камерним 
оновленням по 
матеріалах 
аерозйомки                 
2010 року)

та архітектури 
Кіровоградської 
міської ради

незадовільного 
використання 
території міста

3. Розроблення плану 
зонування території 
міста Кіровограда

2011 р. –
2012 р.

Управління 
містобудування 
та архітектури 
Кіровоградської 
міської ради

299,2 299,2 Розв`язання 
проблеми 
незадовільного 
використання 
території міста

4. Розроблення 
детального плану 
території міста 
Кіровограда

2011 р. –
2012 р.

Управління 
містобудування 
та архітектури 
Кіровоградської 
міської ради

1 727,9 1 727,9 Розв`язання 
проблеми 
незадовільного 
використання 
території міста

5. Розроблення плану 
червоних ліній 
магістральних 
вулиць міста 
Кіровограда

2011 р. –
2012 р.

Управління 
містобудування 
та архітектури 
Кіровоградської 
міської ради

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

Всього: 3203,8 668,6 2535,2

Начальник управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської міської 
ради – головний архітектор міста Г.Литвин


