
У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 
 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 06 березня 2013 року                               № 2274 
 
Про внесення змін та доповнень до  
Положення про управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської міської ради,  
затвердженого рішенням Кіровоградської міської  
ради від 24 лютого 2011 року № 212 
 
 Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 27 листопада               
2012 року № 946 «Про уповноваження посадових осіб», Кіровоградська 
міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни та доповнення до пункту 2.2. розділу 2  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: 
виключити підпункт 2.2.8. (підпункти 2.2.9. – 2.2.16. вважати відповідно 
підпунктами 2.2.8. – 2.2.15.), підпункти 2.2.4., 2.2.5. викласти в новій 
редакції, доповнити підпунктом 2.2.16., затвердивши їх у редакції, що 
додається. 

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 
 
 
 
 
Настояща 24 84 69 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Кіровоградської 
міської ради  
06 березня 2013 року 
№ 2274 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зміни до ПОЛОЖЕННЯ 
про управління містобудування та архітектури 

 Кіровоградської міської ради 
 

Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про управління 
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 212, 

зареєстровані державним реєстратором виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 25 березня 2011 року                                             

№ 14441050008002051 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Кіровоград  
2013 рік 

 



 
 

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
 

2.2. Функції управління 
 

2.2.4. Погодження проекту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами 
населеного пункту, на якій розташовано  об'єкт  будівництва або планується 
розташування такого об'єкта шляхом, надання висновку щодо погодження 
або відмови у погодженні. 
 2.2.5. 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. 
 2.2.16. Складання протоколів про адміністративні правопорушення, 
передбачені статтею 150 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо самовільного переобладнання та перепланування 
жилих будинків і жилих приміщень. 
  
 
 
 
Начальник управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської міської ради – 
головний архітектор міста       В.Мездрін 
   


