
У К Р А Ї Н А  
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від 14 грудня  2011 року                                                                  № 1203 
  

м. Кіровоград 
 

Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
“Про внесення змін до Положення 
про управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської міської ради,  
затвердженого рішенням Кіровоградської міської  
ради від 24 лютого 2011 року № 212”  
 
 
       Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України             
“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Кіровоградської міської 
ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

       1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про внесення 
змін до Положення про управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 24 лютого 2011 року № 212”, що додається. 
       2. Управлінню містобудування та архітектури забезпечити винесення 
даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської міської ради. 
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Дзядуха В.О. 
 
 
 
 
Міський голова          О.Саінсус 
 

 
 
 
 
 
Донченко 
248469 



 
 
       ПОГОДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
від 14 грудня 2011 року  
№ 1203 

     Проект 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від “__” __________ 2011 року                               №_____ 
 
Про внесення змін до Положення 
про управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської міської ради,  
затвердженого рішенням Кіровоградської міської  
ради від 24 лютого 2011 року № 212 
 
 Керуючись ст. 140, 144 Конституції України, ст. 100 Житлового  
кодексу  Української  РСР,  ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від                  
25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», Кіровоградська 
міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до Положення про управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 212 «Про 
затвердження Положення про управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради», а саме: викласти в новій редакції                        
пункт 2.2. розділу 2, пункт 4.3. розділу 4, що додаються.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію   міської   ради   з   питань   архітектури,   будівництва,   регулювання  
земельних відносин та реклами, першого заступника міського голови 
Дзядуха В.О. 
 
  
Міський голова              О.Саінсус 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Кіровоградської 
міської ради 
від «__» _________ 2011 року 
№ ____ 

 
 

Зміни до ПОЛОЖЕННЯ  
про управління містобудування та архітектури  

Кіровоградської міської ради  
 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
 

2.2. Функції управління 
 

2.2.1. Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного 
розвитку міста та проектів місцевого бюджету і подання їх на розгляд 
виконавчого комітету міської ради. 

2.2.2. Надання будівельних  паспортів  забудови земельних ділянок. 
2.2.3. Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних 

ділянок. 
2.2.4. Надання висновків про можливість відведення земельної ділянки, 

вилучення, продажу, припинення права користування земельними ділянками, 
обмежень використання. 
 2.2.5. Надання дозволів на виконання топографо-геодезичних робіт та 
інших видів розвідувань, організація реєстрації, збереження і систематизації  
топографо-геодезичних матеріалів; визначення та надання довідок щодо 
впорядкування та присвоєння адрес будівлям та спорудам різного 
призначення та земельним ділянкам; надання викопіювання з топографічної 
зйомки М 1:500 та генерального плану міста Кіровограда. 

2.2.6. Підготовка проектів договорів про залучення пайової участі 
(внеску) замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Кіровограда та подання їх на підпис міському голові, 
першому заступнику міського голови або заступнику міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради. 
 2.2.7. Оформлення та видача розповсюджувачам зовнішньої реклами 
дозволів та паспортів на розміщення зовнішньої реклами після прийняття 
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, а також 
укладання договорів щодо надання в тимчасове користування місць, які 
перебувають у комунальній власності (для розташування рекламних засобів). 
 2.2.8. Підготовка проектів рішень на засідання виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради про оформлення права власності на об’єкти 
нерухомого майна. (Підпункт 2.2.8. пункту 2.2. розділу 2 втрачає чинність з 
моменту внесення змін до Тимчасового положення про порядок державної  



 
 
 

 
2 

реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року       
№ 7/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України                                     
від 28 липня 2010 року № 1692/5), зареєстрованого в Міністерстві                                       
юстиції України 18 лютого 2002 року за № 157/6445, в частині оформлення 
права власності на нерухоме майно органами місцевого самоврядування).   

2.2.9. Забезпечення ведення містобудівного кадастру міста.  
2.2.10. Створення архіву містобудівної документації. 
2.2.11. Організація і проведення конкурсів на розроблення проектів 

важливих об'єктів містобудування. 
2.2.11. Координація виконання проектно-вишукувальних робіт, що 

здійснюються на території міста. 
2.2.12. Розгляд звернень громадян, інших суб'єктів містобудування з 

питань, що належать до його компетенції. 
2.2.13. Приймання,  реєстрація та розгляд заяв від розповсюджувачів 

зовнішньої реклами.  
2.2.14. Ведення інформаційного банку даних місць розташування 

об’єктів реклами, вивісок та плану їх подальшого розміщення, передача у 
встановленому порядку відповідної інформації для оновлення даних 
містобудівного кадастру міста.  

2.2.15. Надання дозволів на переобладнання і перепланування жилого 
будинку (квартири) і жилого приміщення. 
  2.2.16. Підготовка проектів рішень Кіровоградської міської ради щодо 
затвердження містобудівних обґрунтувань з відповідними умовами  та  
обмеженнями забудови земельних ділянок. 
  

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 4.3. До складу управління входять такі структурні підрозділи: 
 відділ фінансового та правового забезпечення; 
 відділ планування та забудови; 
 служба містобудівного кадастру. 
 
 
 
 
Начальник управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської міської ради – 
головний архітектор міста       В.Мездрін 
   


