
 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від 14 червня  2021 року                                                          № 112 

 

 
 

Про створення тимчасової робочої групи 

із обстеження засобів зовнішньої реклами 

типу біл-борд (розміром площини 3,0 х 6,0 м),  

встановлених у місті Кропивницькому,  

щодо дотримання норм безпечної  

експлуатації конструкцій 

 

 

      Керуючись підпунктом 20 частини четвертої статті 42 та                           

підпунктом 8 cтатті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»:  

 

     1. Створити тимчасову робочу групу із обстеження засобів зовнішньої 

реклами типу біл-борд (розміром площини 3,0 х 6,0 м), встановлених у місті 

Кропивницькому, щодо дотримання норм безпечної експлуатації конструкцій 

(далі – Тимчасова робоча група)  у складі згідно з додатком. 

 

     2. Тимчасовій робочій групі обстежити засоби зовнішньої реклами, 

зазначені у пункті 1 цього розпорядження. 

 

 3. Інформацію про результати проведеної роботи надати в термін                         

до 22 червня 2021 року. 

 

     4.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Міський голова            Андрій РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 
 
Ірина Мартинова 35 83 51 



 

Додаток  

до розпорядження міського голови  

14 червня 2021 року № 112 

 

 

 

С К Л А Д 

тимчасової робочої групи із обстеження засобів зовнішньої реклами  

типу біл-борд (розміром площини 3,0 х 6,0 м),  

встановлених у місті Кропивницькому,  

щодо дотримання норм безпечної експлуатації конструкцій 

 

Голова Тимчасової робочої групи  

 

МАРТИНОВА    -   т.в.о. начальника управління   

Ірина Володимирівна містобудування та архітектури 

Кропивницької міської ради – 

головного архітектора міста  

 

Секретар Тимчасової  робочої групи 

 

ХРИЧОВА      -   завідувач сектору реклами та  

Ганна Володимирівна  художнього оздоблення управління 

містобудування та архітектури  

  

Члени Тимчасової робочої групи: 

 

МИРОНЕНКО     -   старший інспектор інспекції  

Лариса Аманівна  з благоустрою  

 

НЕЖЕВЕЦЬ     -   експерт по технічному обстеженню   

Андрій Володимирович  будівель і споруд  

(сертифікат АЕ № 003324, 

зареєстрований у реєстрі № 3195)  

 

ХЛІВНЯК      -   головний спеціаліст відділу з питань  

Вячеслав Миколайович  надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

 

 

Т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури  

Кропивницької міської ради –  

головного архітектора міста     Ірина МАРТИНОВА  
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