
ІНФОРМАЦІЯ
про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з Громадською радою

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

№
з/п

Питання/проєкт акта щодо яких
проведено консультації з

громадськістю

Заходи, проведені у рамках
консультацій з громадськістю,

дата

Чи звертався
орган до

громадської
ради з

пропозицією
розглянути

питання/
проєкт акта

Чи розглядала
громадська

рада питання/
проєкт акта на

своєму
засіданні

Чи надані
громадською

радою
пропозиції,
зауваження

щодо
питання/

проєкту акта

Кількість
проведених

засідань
громадської

ради

Інші заходи
громадської

ради

1. 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, 06 червня-
05 липня 2019 року

- - - - -

2. Щодо допуску проєктів, поданих у 
рамках конкурсу “Громадський 
бюджет — 2020”, до подальшої 
участі в конкурсі

Засідання Координаційної ради з 
питань громадського бюджету 
міста Кропивницького, 04 липня 
2019 року

- - - - Членкиня
громадської
ради входить

до складу
Координацій

ної ради

3. Щодо приєднання селища Нового 
до міста Кропивницького

Громадські слухання, 14 липня 
2019 року 

- Питання
розглядалося на

зборах
громадської

ради 
08 лютого 
2019 року 

+ - Члени
громадської
ради взяли

участь в
громадських
слуханнях

4. Облаштування зелених масивів 
громадського користування на 
територіях ліквідованих кладовищ у
мікрорайонах Арнаутове, 
Никанорівка, Масляниківка

Електронні консультації з 
громадськістю шляхом опитування, 
23 липня-08 серпня 2019 року 

- - - - -

5. Щодо представлення та реалізації 
проекту “Кро-спадщина”

Бар-кемп, 30 липня 2019 року - - - - Участь взяв
голова



громадської
ради 

Леонід Лузан

6. Взаємодія органів місцевого 
самоврядування та інститутів 
громадянського суспільства – 
запорука сталого розвитку 
територіальної громади міста 
Кропивницького

Круглий стіл, 16 серпня 2019 року +
На розгляд
громадської

ради передано
проєкт програми

сприяння
розвитку

громадянського
суспільства 
на 2020 –
2021рр.

- - - Члени
громадської
ради взяли

участь у
заході.

Одним із
спікерів був

голова
громадської

ради
Леонід Лузан

7. Зміни у пенсійному законодавстві Зустріч з головами квартальних 
комітетів Подільського району міста 
Кропивницького, 04 вересня 
2019 року 

- - - - -

8. Проєкт Програми сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства у місті Кропивницькому
на 2020-2021 роки

Електронна консультація, 
05-23 вересня 2019 року

+
На розгляд
громадської

ради передано
проєкт програми

сприяння
розвитку

громадянського
суспільства 
на 2020 –
2021рр.

- - - -

9. Питання щодо потреби у відкритті 
груп для дітей, хворих на целіакію і 
алергію до глютену та гіполактозію 
із організацією дієтичного 
харчування

Електронна консультація, 
09-25 вересня 2019 року

- - - - -

10. Про приєднання селища Нового до 
міста Кропивницького

Засідання робочої групи, 18 вересня 
2019 року 

- - - - -


