
 
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 24 квітня 2012 року                                 № 1567 
 
 

Про внесення змін до рішень  
Кіровоградської міської ради  
від 28 квітня 2011 року № 473,  
від 27 жовтня 2011 року № 863 
 
 
 Керуючись ст. 144 Конституції України, п. 22 ст. 91 Бюджетного 
кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Кіровоградська міська рада  
 

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 даної Програми та додаток до неї затвердити в новій редакції 
(додаються). 

2. Внести зміни до Положення про цільовий фонд розвитку та 
благоустрою міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 27 жовтня 2011 року № 863, виклавши абзац другий                    
розділу 1 у такій редакції: 

“Головними розпорядниками коштів Фонду є Головне управління 
житлово-комунального господарства, управління капітального будівництва 
та управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради”. 
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3. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настояща 
24-84-69 
 
 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Кіровоградської міської ради 
24 квітня  2012 року 

       № 1567 
 

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 3366,0 тис. грн. (додаток). 

Фінансування за рахунок пайової участі у розвитку інфраструктури 
міста Кіровограда: 

на розроблення плану зонування території міста Кіровограда –                     
250,0 тис. грн. 

Фінансування за рахунок цільового фонду розвитку та благоустрою 
міста: 

на внесення змін до генерального плану міста Кіровограда 
(коригування генерального плану міста Кіровограда) – 250,0 тис. грн. 

на розроблення плану зонування території міста Кіровограда –                     
157,0 тис. грн.; 

на розроблення детального плану території міста Кіровограда –                            
93,0 тис. грн. 

Фінансування за рахунок фонду охорони навколишнього природного 
середовища: 

на оформлення топографо-геодезичних вишукувальних робіт в 
цифрову і графічну форми (з камерним оновленням по матеріалах 
аерозйомки 2010 року) – 261,7 тис. грн.  

Фінансування із бюджету розвитку: 
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 на розроблення детального плану території міста Кіровограда –                            
1634,9 тис. грн.; 

на внесення змін до генерального плану міста Кіровограда 
(коригування генерального плану міста Кіровограда) – 500,0 тис. грн.; 

на розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць міста 
Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв`язкою руху в двох 
рівнях, визначення архітектурно-планувальних рішень (від загальної вартості 
розроблення детального плану території) –  219,4 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 містобудування  
та архітектури Кіровоградської міської  
ради – головний архітектор міста      В.Мездрін 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


