
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   
 

від   12   вересня   2022  року                  №    69  
 

  

Про впорядкування розміщення  

тимчасових споруд для провадження  

підприємницької  діяльності  

 
 Керуючись статтями 140, 144, 146 Конституції України, статтею  42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 28 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 

затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011року  № 244, 

Положенням  про   порядок   розміщення   тимчасових  споруд   для 

провадження підприємницької діяльності на території Кропивницької міської 

територіальної  громади,  затвердженим рішенням Виконавчого  комітету 

Кропивницької міської ради від 26 жовтня 2021 року № 676: 

 
1. Створити   робочу   групу   із   впорядкування   розміщення   тимчасових  

споруд для провадження підприємницької  діяльності (надалі – ТС)  згідно з 

додатком. 

 

2. Управлінню   містобудування   та   архітектури   Кропивницької   міської 

ради  до  15 вересня 2022 року сформувати  базу   даних   про   надані   паспорти    

прив’язки ТС. 

 

3.Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього  природного  

середовища Кропивницької міської ради до 15  вересня 2022 року  сформувати 

базу даних про наявність документів на  право власності  чи користування 

земельних ділянок, на яких розміщено ТС. 

 

4. Департаменту  з  питань  економічного  розвитку Кропивницької міської  

ради до 15  вересня 2022 року надати дані  стосовно укладених договорів на 

право користування місцем для розташування ТС.  

 

5. Управлінню   містобудування  та  архітектури    Кропивницької  міської 

  ради спільно з департаментом з питань економічного розвитку Кропивницької      

міської   ради   за  сформованою   базою даних провести у двомісячний термін 

інвентаризацію тимчасових споруд. 
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За результатами перевірки проінформовати власників ТС та вжити заходів 

щодо укладення договорів на право користування місцем для розташування ТС. 

 

6. Начальнику управління містобудування та архітектури   Кропивницької  

міської ради, начальнику управління торгівлі та побутового обслуговування 

населення   департаменту   з   питань   економічного   розвитку   Кропивницької 

міської ради до 01 листопада 2022 року  надати звіт про виконання пункту 5 

цього розпорядження. 

 

7. Управлінню     Державного      архітектурно  –  будівельного     контролю 

Кропивницької  міської ради до 12 березня 2023 року  провести    інвентаризацію 

ТС в  частині   встановлення   відповідності    розмірів   та місця розташування 

ТС виданим паспортам прив’язки. 

 

8. За  результатами  інвентаризації управлінню Державного архітектурно - 

будівельного контролю надати дані до управління містобудування та 

архітектури Кропивницької міської ради для внесення змін до паспортів 

прив’язки  або на розгляд комісії з демонтажу тимчасових споруд та малих 

архітектурних форм.  

 

9.  Департаменту  з  питань економічного  розвитку Кропивницької міської 

ради  до 12 травня 2023 року укласти договори на право користування  місцем 

для розташування ТС з суб’єктами  господарювання,  які здійснюють   діяльність 

у тимчасових спорудах. 

 

 10. Відповідальність за виконання пункту 9 цього розпорядження  

покласти на тимчасово виконуючого обов’язки начальника управління 

містобудування та архітектури  Кропивницької міської ради І.Мартинову,  

начальника управління торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради 

А.Козлову. 

 

11.Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження  залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                     Олександр МОСІН 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Ольга  Штанько 35 83 51 



                               Додаток 

            до розпорядження міського голови 

                                                «12 » вересня 2022 року №  69 

 

 

                                 СКЛАД 

                 робочої групи  із впорядкування  розміщення тимчасових  

                      споруд для провадження підприємницької  діяльності 

 

                                                Голова групи 

 

ЛУНГОЛ                            - начальник    управління   земельних відносин та  

Роман Станіславович              охорони навколишнього природного  середовища        

                                                     Кропивницької міської ради 

 

 

                     Члени групи: 

 

 

ЄВДОКІМОВА                      -  головний спеціаліст відділу інспекційної роботи  

Анна Анатоліївна                    та  дозвільних процедур управління   Державного  

архітектурно   –     будівельного       контролю                     

Кропивницької міської ради                

 

КОЗЛОВА                                 -  начальник    управління   торгівлі    та   побутового  

Алла Миколаївна                      обслуговування  населення департаменту з питань 

економічного   розвитку  Кропивницької   міської         

ради 

 

МАРТИНОВА                       -  т.в.о. начальника управління  містобудування  та 

Ірина Володимирівна             архітектури Кропивницької міської ради 

 

ПИЛИПЕНКО                       -  головний спеціаліст відділу інспекційної роботи  

Віталій Володимирович          та дозвільних процедур  управління  Державного  

    архітектурно    -    будівельного      контролю    

    Кропивницької міської ради   

  

СКОРИК                    -  начальник  відділу  захисту   прав   споживачів  

Ганна Михайлівна                     управління торгівлі та побутового обслуговування  

населення департаменту з питань економічного     

розвитку Кропивницької міської ради 

 

ТАРАН            -  головний      спеціаліст      відділу      регулювання  

Костянтин Віталійович          земельних    відносин     управління      земельних   

відносин  та  охорони навколишнього  природного      

середовища  Кропивницької міської ради 
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ФІЛОНЕНКО                  -  начальник  управління  Державного архітектурно-                   

Олена Олександрівна           будівельного    контролю   Кропивницької міської 
           ради 

 

ФРОСІНЯК                         -  начальник відділу з охорони культурної спадщини 

Руслан Вікторович                управління      містобудування     та     архітектури 

              Кропивницької міської  ради 

 

ЦАРЕНКО                               -  головний спеціаліст відділу планування управління                   

Ігор Анатолійович                 містобудування   та    архітектури    Кропивницької       

              міської ради 

 

 

 

 

Т.в.о. начальника управління                                                                               

містобудування та архітектури                                                            

Кропивницької міської ради                                             Ірина МАРТИНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


