
У К Р А Ї Н А 
Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
від 28 лютого 2017 року                                  № 91 
            

 
 
 
 
Про затвердження орієнтовного  
плану проведення Кіровоградською  
міською радою консультацій  
з громадськістю на 2017 рік 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, відповідно до                      

ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання 
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 

21 грудня 2016 року № 565-р “Про затвердження орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік”, враховуючи 

розпорядження міського голови від 06 січня 2011 року № 5 “Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики в місті Кіровограді”, виконавчий комітет Кіровоградської міської 

ради  
 

В И Р І Ш И В : 
 

Затвердити орієнтовний план проведення Кіровоградською міською 

радою консультацій з громадськістю на 2017 рік, що додається. 
 

 
 
Секретар міської ради                                                                            А. Табалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
28 лютого 2017 
№ 91 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 
проведення Кіровоградською міською радою консультацій з громадськістю на 2017 рік 

 

№ 

з/п 
Питання або проект 

нормативно-правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій 

з громадськістю 

Строк 

проведення 

консуль-
тації 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані 

сторони, на які 

поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон) 

1 2 3 4 5 6 
1. Про перспективи розвитку 

галузі культури 
Розширене засідання 

ради по культурі і 

туризму відділу 

культури і туризму 

Кіровоградської 

міської ради 

Лютий  Члени ради по 

культурі і туризму 

відділу культури і 

туризму, працівники 

галузі культури 

Відділ культури і туризму 

Кіровоградської міської 

ради, Назарець А. Ф.,  
тел. 22 25 33 

2. Внесення змін та доповнень 

до рішення Кіровоградської 

міської ради від 10 листопада 

2016 року № 607 “Про 

затвердження міської  

Засідання за 

круглим столом 
Лютий Інститути 

громадянського 

суспільства, молодь 

міста 

Кіровоградський міський 

центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді, 

Смаглюк О. В., 
тел. 32 04 78 



2 

1 2 3 4 5 6 
 програми протидії 

поширенню наркоманії і 

злочинності, пов'язаної з 

незаконним обігом 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, на 2016-2018 
роки” 

    

3. Нова редакція Статуту 

територіальної громади міста 

Кропивницького 

Електронні 

консультації 
Протягом 

лютого-
березня 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

громадськість міста 

Відділ з питань 

внутрішньої політики 

Кіровоградської міської 

ради, Запорожан С. В., 
тел. 24 08 85 

4. Звіт про виконання міського 

бюджету за 2016 рік 
Публічне 

представлення 
Березень Громадськість міста Фінансове управління 

Кіровоградської міської 

ради, Бочкова Л. Т.,  
тел. 24 35 30 

5. Про виконання рішення 

Кіровоградської міської ради 

від 29 вересня 2015 року        

№ 4685 “Про затвердження 

Положення про порядок 

користування окремими 

конструктивними елементами 

благоустрою комунальної 

власності під розміщення 

відкритих літніх майданчиків  

Засідання за 

круглим столом 
Березень Підприємці, які мають 

намір здійснювати 

торгівлю на відкритих 

літніх майданчиках 

Управління по сприянню 

розвитку торгівлі та 

побутового 

обслуговування населення 

Кіровоградської міської 

ради, Горбовський С. В., 
тел. 22 38 63 
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1 2 3 4 5 6 
 для здійснення 

підприємницької діяльності” 
    

6. Про організацію ярмаркових 

заходів 
Збори  Квітень Суб’єкти 

господарювання, які 

зацікавлені брати 

участь у проведенні 

ярмаркових заходів 

Управління по сприянню 

розвитку торгівлі та 

побутового 

обслуговування населення 

Кіровоградської міської 

ради, Горбовський С. В., 
тел. 22 38 63 

7. Про підготовку до роботи та 

функціонування на території 

міста Кропивницького у 

весняно-літній період  
2017 року сезонних об’єктів 

торгівлі, ресторанного 

господарства та надання 

послуг 

Збори  Квітень Суб’єкти 

господарювання, які 

виявлять бажання 

здійснювати у 2017 

році сезонну торгівлю 

чи надання послуг 

Управління по сприянню 
розвитку торгівлі та 

побутового 

обслуговування населення 

Кіровоградської міської 

ради, Горбовський С. В., 
тел. 22 38 63 

8. “Музей як соціально-
культурний центр” 

Засідання за 

круглим столом 
Травень Працівники галузі 

культури, 

громадськість міста 

Відділ культури і туризму 

Кіровоградської міської 

ради, Назарець А. Ф.,  
тел. 22 25 33 

9. “Громадський бюджет міста 

Кропивницького: інструмент 

прямої демократії, що 

впливає на бюджетну 

політику міста” 

Засідання за 

круглим столом 
Травень Інститути 

громадянського 

суспільства, 

громадськість міста 

Відділ з питань 

внутрішньої політики 

Кіровоградської міської 

ради, Запорожан С. В., 
тел. 24 08 85 
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1 2 3 4 5 6 
10. Про підготовку майбутніх 

першокласників до 

навчального року 

Лекторій для батьків 

майбутніх 

першокласників 

Травень Майбутні 

першокласники та їх 

батьки 

Кіровоградська міська 

психолого-медико-
педагогічна консультація, 

Дорошенко О. М.,  
тел. 32 35 76 

11. Проект Програми про 

громадський бюджет  
міста Кропивницького до  
2020 року 

Електронні 

консультації 
Протягом  
І півріччя 

Громадськість міста Управління економіки 

Кіровоградської міської 

ради, Паливода А. А.,  
тел. 24 48 50 

12. Про перспективи розвитку 

фізичної культури та спорту в 
місті Кропивницькому 

Робоча зустріч Вересень Працівники галузі 

фізичної культури та 

спорту, учні ДЮСШ 

та їх батьки,спортивна 

громадськість міста 

Відділ фізичної культури  
та спорту Кіровоградської 

міської ради,  
Колодяжний C. О.,  
тел. 24 38 52 

13. Про проект міської програми 

“Молодь” на 2018 рік 
Засідання 

Молодіжної ради 

при виконавчому 

комітеті 

Кіровоградської 

міської ради 

Жовтень Представники 

молодіжних 

громадських 

організацій, молодь 

міста 

Відділ сім'ї та молоді 

Кіровоградської міської 

ради, Дорохіна Л. В., 
тел. 24 44 27 

14. Туристичний потенціал та 

перспективи розвитку 

туризму в місті 
Кропивницькому 

Засідання за 

круглим столом 
ІІ півріччя 
2017 року 

Громадськість міста Відділ культури і туризму 

Кіровоградської міської 

ради, Назарець А. Ф.,  
тел. 22 25 33 

15. Стан забезпечення 

доступності інвалідів та 

маломобільних груп  

Засідання 

Кіровоградського 

міського комітету  

Щокварталу 

протягом 

року 

Представники 

громадських 

організацій інвалідів 

Сектор планування та 

забудови управління 

містобудування та  
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1 2 3 4 5 6 
 населення до об'єктів 

соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури 

забезпечення 

доступності 

інвалідів та 

маломобільних груп 

населення до 

об'єктів соціальної 

та інженерно-
транспортної 

інфраструктури 

  архітектури 

Кіровоградської міської 

ради, Тараненко Г. Г.,  
тел. 24 95 85 

16. Про надання фінансової 

допомоги суб'єктам 

господарювання в рамках 

реалізації Програми розвитку  

малого та середнього 

підприємництва в місті 

Кіровограді на 2016-2020 
роки 

Координаційна рада 

з питань розвитку 

підприємництва 

Щокварталу 

протягом 

року 

Суб'єкти 

підприємницької 

діяльності 

Управління економіки 

Кіровоградської міської 

ради, Паливода А. А.,  
тел. 24 48 50 

17. Проект Стратегії 

економічного та соціального 

розвитку м. Кропивницького 

до 2020 року 

Електронні 

консультації 
Протягом 

року 
Громадськість міста Управління економіки 

Кіровоградської міської 

ради, Паливода А. А.,  
тел. 24 48 50 

18. Популяризація 

енергоефективних, 

енергозберігаючих заходів та 

формування свідомого 

ставлення в суспільстві до 

необхідності їх впровадження 

Семінари, 
“Дні енергії”, 
Всеукраїнська 

спеціалізована 

виставка 

“Енергозбереження.  

Протягом 

року 
Громадськість міста Управління економіки 

Кіровоградської міської 

ради, Паливода А. А.,  
тел. 24 48 50 
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1 2 3 4 5 6 
  Енерго-

ефективність” 
   

19. Про зміни до законодавства у 

сфері підприємницької 

діяльності 

Семінари Протягом 

року 

(другий 

четвер 

місяця) 

Суб'єкти 

підприємницької 

діяльності 

Управління економіки 

Кіровоградської міської 

ради, Паливода А. А.,  
тел. 24 48 50 

20. Про вирішення проблемних 

питань життєзабезпечення 

мешканців приватного 

сектора Фортечного району 

міста Кропивницького 

Семінари з головами 

квартальних 

комітетів 

Протягом 

року 

(четверта 

середа 

місяця) 

Мешканці приватного 

сектора Фортечного 

району міста 

Кропивницького 

Організаційний відділ 

виконавчого комітету 

Фортечної районної у 

місті Кропивницькому 

ради, Лавренюк О. В.,  
тел. 24 32 60 

21. Про вирішення проблемних 

питань життєзабезпечення 

мешканців приватного 

сектора Подільського району 

міста Кропивницького 

Семінари з головами 

квартальних 

комітетів 

Протягом 

року  
(перша 

середа 

місяця) 

Мешканці приватного 

сектора Подільського 

району міста 

Кропивницького 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету Ленінської 

районної у місті 

Кіровограді ради,  
Стецюк В. Н.,  
тел. 24 39 69 

  
Начальник відділу з питань 

внутрішньої політики 

    
С. Запорожан 
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