
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

від 24 січня 2023 року                  № 29 

 

 
Про погодження проєкту рішення Кропивницької 

міської ради «Про затвердження містобудівної 

документації «Історико-архітектурний опорний 

план міста Кропивницького з визначенням меж і  

режимів використання зон охорони пам'яток та 

історичного ареалу» (Коригування історико-

архітектурного опорного плану м. Кропивницького 

з визначенням меж і режимів використання зон 

охорони пам'яток та історичного ареалу)» 

 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про 

затвердження містобудівної документації «Історико-архітектурний опорний 

план міста Кропивницького з визначенням меж і режимів використання зон 

охорони пам'яток та історичного ареалу» (Коригування історико-архітектурного 

опорного плану м. Кропивницького з визначенням меж і режимів використання 

зон охорони пам'яток та історичного ареалу)», що додається. 

 

2. Управлінню містобудування та архітектури Кропивницької міської 

ради забезпечити  внесення проєкту рішення на розгляд міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА 
 

 

Руслан Фросіняк 35 83 51 



ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

24 січня 2023 року № 29 

 

Проєкт 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 від «__» ___________ 2023 року                                                                      № __ 

 
Про затвердження містобудівної документації 

«Історико-архітектурний опорний план міста 

Кропивницького з визначенням меж і режимів 

використання зон охорони пам'яток та історичного 

ареалу» (Коригування історико-архітектурного 

опорного плану м.Кропивницького з визначенням 

меж і режимів використання зон охорони пам'яток 

та історичного ареалу) 

 

Керуючись статтею 25, пунктом 42 частини першої статті 26, статтею 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктами 4, 5 

статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

статтею 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини», Постановами 

Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 «Про затвердження 

Списку історичних населених місць України», від 13 березня 2002 року № 318 

«Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання 

історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на 

території історичних ареалів населених місць», від 01 вересня 2021 року № 926 

«Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та 

затвердження містобудівної документації», враховуючи протокол засідання 

Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при 

Кіровоградській обласній державній адміністрації від 11 січня 2022 року, 

протокол № 20 (п.4) засідання Науково-методичної ради з питань охорони 

культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики 

України від 19 жовтня 2022 року, наказ директора Департаменту культури та 

туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації від 04 лютого 2022 

року № 25 «Про затвердження меж та режимів використання зон охорони 

пам’яток місцевого значення у м.Кропивницькому», наказ Міністерства 

культури та інформаційної політики України від 31 грудня 2022 року № 549 

«Про затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток та 



 
 

2 

історичного ареалу міста Кропивницького» та лист Міністерства культури та 

інформаційної політики України від 28 грудня 2022 року № 11/35/226-22 

«Щодо погодження науково-проектної документації», на підставі рішення 

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)» (зі змінами), 

Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити містобудівну документацію «Історико-архітектурний 

опорний план міста Кропивницького з визначенням меж і режимів 

використання зон охорони пам'яток та історичного ареалу» (Коригування 

історико-архітектурного опорного плану м. Кропивницького з визначенням 

меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичного ареалу), 

розроблену Українським державним інститутом культурної спадщини на 

замовлення управління містобудування та архітектури  Кропивницької міської 

ради. 

 

2. Управлінню містобудування та архітектури Кропивницької міської 

ради забезпечити доступність матеріалів шляхом їх розміщення на офіційному 

вебсайті міської ради, а також внести інформацію до містобудівного кадастру. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань архітектурної діяльності, містобудування та капітального 

будівництва, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                  Олег КОЛЮКА 
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