
У К Р А Ї Н А  
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 16 червня 2015 року                                                  №  351 
 

 
 
Про внесення змін до додатка 
до рішення виконкому  
Кіровоградської міської ради 
від 14 червня 2011 року № 613 
  
       Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», у зв’язку з кадровими змінами виконком 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

       Внести зміни до додатка до рішення виконкому Кіровоградської міської 
ради від 14 червня 2011 року № 613 «Про затвердження складу архітектурно-
містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради», а саме:  
     виключити зі складу архітектурно-містобудівної ради при управлінні     
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради  Ткаченко Г.А.; 
     призначити заступником голови ради Мартинову Ірину Володимирівну - 
в.о.  начальника управління-містобудування та архітектури  Кіровоградської 
міської ради – головного архітектора міста. 
  
 
 
Секретар міської ради                                                   І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
Жарова  22 59 55 
 
         
 
 
 



                                                                            Додаток 
        до рішення виконкому 
        Кіровоградської міської ради 
        «___»_________2015  
        №____ 

СКЛАД 
архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та 

архітектури Кіровоградської міської ради 
Голова ради 

Литвин      - заступник міського голови з  
Григорій Миколайович    питань діяльності виконавчих 
       органів ради 

Заступник голови ради 
Мартинова      - в.о. начальника управління- 
Ірина Володимирівна  містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради- 
головного архітектора міста 

Секретар ради 
Жарова      - головний спеціаліст управління 
Ірина Михайлівна    містобудування та архітектури 
       Кіровоградської міської ради 

Члени ради : 
Бородько      - архітектор (за згодою) 
Анатолій Григорович 
 
Грудачова      - головний спеціаліст - архітектор 
Олена Василівна     ПрАТ «Проектно-вишукувальний 
       Інститут «Кіровоградагропроект» 
       (за згодою) 
 
Довченко      - генеральний директор  
Петро Іванович     ПрАТ «Проектно-вишукувальний 
       інститут «Кіровоградагропроект» 
       (за згодою) 
 
Ільченко      - Кіровоградський інститут 
Вадим Георгійович    «Міськбудпроект» 
       (за згодою) 
 
Кобзаренко      - директор філії державного 
Олексій Петрович    підприємства «Спеціалізована 

державна експертна організація- 
центральна служба української 
державної будівельної експертизи в 
області» (за згодою) 
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Ковтун      - головний архітектор проектів 
Ганна Валентинівна    ЗАТ «Кіровоградський інститут 
       «Міськбудпроект» 
       (за згодою) 
 
Колос      -заступник директора департаменту- 
Вадим Іванович начальник управління охорони 

 культурної спадщини, розвитку 
музейної справи та туризму 

  департаменту культури, туризму та 
культурної спадщини 
облдержадміністрації 

 (за згодою) 
 
Кривенко заслужений архітектор України 
Віталій Єфремович (за згодою) 
 

Кухаренко  - заступник начальника управління  
Ірина Олександрівна регіонального розвитку, 
  містобудування та архітектури 
  Кіровоградської обласної 
  державної адміністрації - головний 
  архітектор області 
  (за згодою) 
 
Ксеніч  - начальник управління 
Віктор Миколайович  капітального будівництва 
  Кіровоградської міської ради 
  
Мосін  - депутат Кіровоградської міської 
Олександр Володимирович  ради (за згодою) 
  
Олійник   - архітектор (за згодою) 
Павло Петрович 
 
Пенязь  - архітектор (за згодою) 
Юрій Олександрович 
 
Пидорич - начальник управління земельних 
Володимир Олександрович відносин та охорони навколишнього

 природного середовища 
 Кіровоградської міської ради 
  
Постолатій - архітектор (за згодою) 
Олександр Олександрович 
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Рак - архітектор, генеральний директор 
Володимир Олександрович проектно-будівельної фірми 
 ТОВ «АБРІС» «Либідея»  

(за згодою) 
 
Саєнко - голова спілки рекламістів України 
Ірина Анатоліївна Кіровоградської області, 
  депутат Кіровоградської міської 
 ради (за згодою)  

 
Сидоренко - начальник Кіровоградського 
Сергій Григорович  міжрайонного головного управління 

держсанепідслужби  у 
Кіровоградській області 

 (за згодою) 
 
Шляховий - науковець краєзнавчого музею 
Костянтин Васильович (за згодою) 
 
Штогрін - начальник Кіровоградського 
Василь Іванович міськвідділу управління 

  держтехногенбезпеки у 
 Кіровоградській області 
 (за згодою)  
 
 
В.о. начальника управління 
містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради- 
головного архітектора міста     І.Мартинова 


