
ІНФОРМАЦІЯ
про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з Громадською радою

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького у ІІ кварталі 2019 року

№
з/п

Питання/проєкт акта щодо яких
проведено консультації з

громадськістю

Заходи, проведені у рамках
консультацій з громадськістю із

зазначенням дати

Чи
звертався
орган до

громадської
ради з

пропозицією
розглянути

питання/
проєкт акта

Чи
розглядала
громадська

рада
питання/
проєкт
акта на
своєму

засіданні

Чи надані
громадсько

ю радою
пропозиції,
зауваження

щодо
питання/
проєкту

акта

Кількість
проведених

засідань
громадської

ради

Інші
заходи

громадс
ької
ради

1. Які дерева варто висаджувати 
весною в Кропивницькому?

Публічна електронна консультація, 
проведена спільно з регіональним 
представництвом Всеукраїнської 
громадської організації “Інститут 
Республіка”, 02-12 квітня 2019 року

- - - - -

2. Обов’язки керівників місцевих 
органів виконавчої влади, 
виконавчих комітетів сільських, 
селищних та міських рад щодо 
забезпечення функціонування 
системи військового обліку

Інструкторсько-методичне заняття 
для голів квартальних комітетів, 
начальників ЖЕО та КРЕПів,
04 квітня 2019 року

- - - - -

3. Про підготовку до роботи та 
функціонування на території міста 
Кропивницького у весняно-літній 
період 2019 року сезонних об'єктів 
торгівлі, ресторанного господарства 
та надання послуг

Збори із суб'єктами господарювання,
10 квітня 2019 року

- - - - -

4. Соціальний діалог місцевої влади з 
суспільством: Чи отримуєте Ви 
заробітну плату повністю або 
частково “в конверті”?

Електронна консультація, 
08-23 квітня 2019 року

- - - - -



5. Про умови утримання зелених 
насаджень в місті Кропивницькому

День депутата, 16 квітня 2019 року - - - - -

6. Про результати роботи управління 
освіти Міської ради міста 
Кропивницького.

Звіт начальника управління освіти 
Міської ради міста Кропивницького 
Л. Костенко (засідання колегії 
управління освіти, науки, молоді та 
спорту обласної державної 
адміністрації), 16 квітня 2019 року

- - - - -

7. Популяризація та використання 
культурної спадщини міста 
Кропивницький

Круглий стіл “Моє місто”, 18 квітня 
2019 року

- - - - -

8. Гендерна рівність. Нові аспекти 
сучасності

Публічне громадське обговорення, 
19 квітня 2019 року

- - - - -

9. Соціальний діалог місцевої влади з 
суспільством: Чи офіційно Ви 
працевлаштовані? 

Електронна консультація, 13 травня-
27 червня 2019 року

- - - - -

10. Про порядок призначення житлових
субсидій

Семінар-нарада з головами 
квартальних комітетів, 15 травня 
2019 року

- - - - -

11. Надання субсидії на житлово-
комунальні послуги в грошовій 
формі

Семінар-нарада з головами 
квартальних комітетів Подільського 
району міста Кропивницького, 
15 травня 2019 року

- - - - -

12. Зустріч громади і влади Зустріч керівників виконавчих 
органів та депутатів з мешканцями 
мікрорайону Кущівка, 27 травня 
2019 року

- - - - -

13. День відкритих дверей у Центрі 
надання адміністративних послуг

27 травня 2019 року - - - - -

14. Галузева сесія “Будівництво. 
Енергозбереження. Архітектура” 
Муніципального інвестиційного 

Форум, 28 травня 2019 року - - - - -



форуму “TIME to INVEST”

15. Обговорення питання щодо 
підвищення базових тарифів за 
розміщення рекламних засобів 
встановлених Порядком визначення 
розміру плати за право тимчасового 
користування місцем, що перебуває 
у комунальній власності, для 
розташування рекламних засобів

Зустріч-нарада, 29 травня 2019 року - - - - -

16. Проект рішення Міської ради міста 
Кропивницького “Про затвердження
переліку уточнених назв і              
написання українською мовою 
площ, проспектів, вулиць, 
провулків, проїздів, тупиків,              
бульварів міста Кропивницького”

Електронна консультація з 
громадськістю, 06 червня 2019 року

- - - - -

17. Про ситуацію щодо доступності    

виборчих дільниць у                           

Кропивницькому для                          

маломобільних груп  населення на 

позачергових виборах до Верховної 

Ради України

Робоча зустріч А.Табалова з               

омбудсменом із захисту виборчих 

прав обласної Громадянської мережі 

ОПОРА Є. Гурницьким та                   

регіональним представником              

Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини в області     

О. Кошовим., 14 червня 2019 року

- - - - -

18. Проєкт рішення Міської ради міста 
Кропивницького “Про затвердження
Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності 
Міської ради міста Кропивницького 
та її виконавчих органів”

Обговорення з ГО “Рада експертів” 

(16 травня 2019 року) та розгляд на 

засіданні ініціативної групи 

Громадської ради при Виконавчому 

+ - - - розгляд на
засіданні
ініціативн
ої групи

Громадсь
кої ради

при



комітеті Міської ради міста             

Кропивницького “За справедливість і

закон” (14 червня 2019 року)

Виконавч
ому

комітеті
Міської

ради міста
Кропивни
цького “За
справедли

вість і
закон”


