
У К Р А Ї Н А  
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від « 12 » лютого 2015 року                                                     № 78 
  

 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
«Про внесення змін до Положення 
про управління містобудування та  
архітектури Кіровоградської міської 
ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 09 вересня 
2014 року № 3392»  
 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України             
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Кіровоградської міської 
ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
внесення змін до Положення про управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 09 вересня 2014 року № 3392», що додається. 
 2. Управлінню містобудування та архітектури забезпечити внесення 
даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської міської ради. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                 
Литвина Г.М. 
 
 
 
Секретар міської ради        І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
Гудим 24 85 69 



ПОГОДЖЕНО 
 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
« 12 »   лютого    2015   
№  78  

Проект  
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» __________ 2015 року                              №_____ 
 
Про внесення змін до Положення про управління 
містобудування та архітектури Кіровоградської  
міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської  
міської ради від 09 вересня 2014 року № 3392  
 
 Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи статтю 152 
Житлового Кодексу Української РСР, Правила користування приміщеннями 
житлових будинків і гуртожитків, затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 08 жовтня 1992 року № 572,  Правила утримання 
жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені наказом 
Держжитлокомунгоспу України від 17.02.2005 року № 76, зареєстровані в 
Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207, 
Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Внести зміни до Положення про управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради (далі – Положення), затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 09 вересня 2014 року № 3392 
«Про затвердження Положення про управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради», а саме викласти в новій редакції 
підпункт 2.2.16 пункту 2.2 розділу 2, що додається. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва та 
регулювання земельних відносин, заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Литвина Г.М. 
 
 
Секретар міської ради        І.Марковський 
Гудим 24 84 69     



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення Кіровоградської 
міської ради 
 «__» _____________ 2015  
№ ______ 

 
 

 

Зміни до ПОЛОЖЕННЯ 
Про управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради 
 

Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 09 вересня 2014 року № 3392, 
зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 06 жовтня 2014 року № 14441050012002051 



2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
 

2.2. Функції управління 
 
 2.2.16. Підготовка проектів рішень на розгляд виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради щодо надання дозволів на переобладнання і 
перепланування жилого будинку (квартири), жилих і нежилих у жилих 
будинках приміщень, кімнат у гуртожитках. 
 
 
 
Виконуючий обов’язки начальника 
управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради      С.Чертков 


