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ПРИСУТНІ  
 
Члени архітектурно-містобудівної ради:  
Мартинова І.В., Жарова І.М., Охотович Д.А., Білокінь С.В., Вовенко О.В.,  
Довченко П.І., Дрофа І.О., Згама В.В., Ковальова Р.Г., Коваленко С.М., 
Мездрін В.М., Назарець А.Ф., Олійник П. П., Пенязь Ю.О., Пирогова А.В., 
Постолатій О.О., Філоненко О.О., Харламова Л.В., Штогрін В.І.  

Запрошені:  
Горбенко О.А. – начальник відділу з питань внутрішньої політики 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Розгляд питання про надання пропозицій щодо вибору місця встановлення 

головного символу держави – найбільшого Державного Прапору України 

(флагштоку) в Кіровоградській області на території міста; 

2. Враховуючи звернення громадської організації "Асоціація Політичних Наук" 

розгляд питання щодо демонтування: 

- пам’ятника комсомольським поколінням Кіровоградщини у сквері 

ім. Олександра Кондакова по просп. Університетському; 

- пам’ятника "Солдатам правопорядку" у сквері Анатолія Бузуляка 

по вул. Соборній; 

- пам’ятний знак "Партизанам, які боролися за встановлення радянської влади" у 

парку "Ковалівський"; 

- символіка, яка знаходиться на будівлі Кропивницької міської ради 

Інформує: 
т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури – 

головного архітектора міста 

Ірина МАРТИНОВА 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Розгляд питання про надання пропозицій щодо вибору місця встановлення 

головного символу держави – найбільшого Державного Прапору України 

(флагштоку) в Кіровоградській області на території міста. 

Інформує: т.в.о. начальника управління містобудування та архітектури – головного 

архітектора міста Ірина Мартинова 



 
 

2 

 

Озвучила рекомендації стосовно вибору місця встановлення флагштоку для 

державного прапору в умовах великих міст України.  

Ознайомила присутніх з пропозиціями щодо розміщення флагштоку на 

території міста, а саме: 

по вул. Вокзальній, територія біля Кропивницького відділу поліції ГУНП 

України в Кіровоградській області; 

земельна ділянка перед супермаркетом "Копілка" 

на набережній, територія перед мостом, де раніше планувався пам'ятник 

пам'ятник Жертвам Голодомору; 

на набережній, територія перед Головним управлінням ДФС у Кіровоградській 

області; 

парк Ковалівський, на місці демонтованого пам’ятника В.І. Леніна; 

територія біля Кропивницького академічного українського музично – 

драматичного театру; 

на території Фортечних валів.  

 

ОБГОВОРЕННЯ: 
 

Філоненко О.О. – підтримала пропозицію розміщення флагштоку у 

Ковалівському парку, на місці демонтованого пам’ятника В.І. Леніна, зазначивши, 

що це найбільш вдалий варіант розміщення; 

Коваленко С.М. – вказав на те, що враховуючи масштаб конструкції 

флагштоку, навколо неї має бути передбачена зона технічного обслуговування. 

Дивлячись на те, що після встановлення флагштоку, ймовірно біля нього будуть 

проходити урочистості на державні свята, території навколо нього має бути 

достатньо для того, щоб люди мали змогу вільно пересуватися, не скупчуючись, та 

приймати участь у святкуваннях на державні свята. Найбільш вдалий варіант 

розміщення – це в Ковалівському парку. 

Пенязь Ю.О.  – наголосив на те, що необхідно розглянути інші варіанти 

розміщення, наприклад: біля аеропорту або в Дендропарку. 

 

В обговоренні взяли участь: Довченко П.І., Дрофа І.О., Згама В.В., Ковальова Р.Г., 

Коваленко С.М., Пенязь Ю.О., Постолатій О.О., Харламова Л.В. та інші. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

Надати на розгляд до Кіровоградської обласної державної адміністрації 
пропозицію щодо встановлення головного символу держави – найбільшого 

Державного Прапору України (флагштоку) в Кіровоградській області на території 

Ковалівського парку в місті Кропивницькому: 

 

Голосування по даному питанню: 
«за»                  - 16  

«проти»            - 0 

«утримались»   - 2  

Рішення по даному питанню прийнято. 
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2. Враховуючи звернення громадської організації "Асоціація Політичних Наук" 

розгляд питання щодо демонтування: 

- пам’ятника комсомольським поколінням Кіровоградщини у сквері 

ім. Олександра Кондакова по просп. Університетському; 

- пам’ятника "Солдатам правопорядку" у сквері Анатолія Бузуляка 

по вул. Соборній; 

- пам’ятний знак "Партизанам, які боролися за встановлення радянської влади" у 

парку "Ковалівський"; 

- символіка, яка знаходиться на будівлі Кропивницької міської ради 

Інформує: т.в.о. начальника управління містобудування та архітектури – головного 

архітектора міста Ірина Мартинова. 

 

Оголосила всі об’єкти, які підлягають під демонтаж. Вказала, що демонтаж 

пам'ятників архітектури — це затратний процесс та лише на одну споруду з 

місцевого бюджету необхідно буде виділити від 1,5 до 1,8 мільйона гривень. 
Назарець А.Ф. – нагадала присутнім, що топонімічна комісія підтримала 

питання демонтажу пам'ятника комсомольским поколінням Кіровоградщини у сквері 

ім. Олександра Кондакова по просп. Університетському. Зазначила, що члени 

топонімічної комісії відхилили пропозицію демонтажу пам’ятного знака 

"Партизанам, які боролися за встановлення радянської влади" у парку 

"Ковалівський", та пам’ятника "Солдатам правопорядку" у сквері Анатолія Бузуляка 

по вул. Соборній.  

 

В обговоренні взяли участь: Довченко П.І., Дрофа І.О., Згама В.В., Ковальова Р.Г., 

Коваленко С.М., Пенязь Ю.О., Постолатій О.О., Харламова Л.В. та інші. 

 

Рішення по даному питанню не прийнято. 
 

 

 

Голова архітектурно-містобудівної ради                              Ірина МАРТИНОВА 

 

 

Секретар архітектурно-містобудівної ради      Дар’я ОХОТОВИЧ 


