
ІНФОРМАЦІЯ
про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з Громадською радою

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького у ІV 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. Соціальний діалог місцевої влади з 
суспільством: Чи офіційно Ви 
працевлаштовані? 

Електронна консультація, 
01-15 жовтня 2019 року

- - - - -

2. Адаптація дітей з особливими 
освітніми потребами до життя у 
сучасному суспільстві

Круглий стіл, 04 жовтня-06 жовтня 
2019 року

- - - - -

3. Бібліотечна інклюзія: адаптація 
дітей з особливими потребами

Круглий стіл, 23 жовтня 2019 року - - - - -

4. Координація заходів щодо 
впорядкування розміщення 
зовнішньої реклами на території 
міста Кропивницького

Засідання комісії з координації 
заходів щодо впорядкування 
розміщення зовнішньої реклами на 
території міста Кропивницького,
29 жовтня року

- - - - -

5. Проєкт рішення Міської ради міста 
Кропивницького “Про затвердження
Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства в місті 
Кропивницькому на 2020-2022 роки 
“Діалог”

Круглий стіл, 07 листопада 
2019 року

+ + - 1 Участь в
круглому
столі взяв

голова
Громадської

ради 
Лузан Л.М.

6. Проєкт рішення Міської ради міста 
Кропивницького “Про затвердження
Програми сприяння розвитку 

Збори Громадської ради при 
Виконавчому комітеті Міської ради 
міста Кропивницького,14 листопада 

+ + - 1 Проєкт
програми

затверджено



громадянського суспільства в місті 
Кропивницькому на 2020-2022 роки 
“Діалог”

2019 року на зборах
Громадської

ради 
14 листопада

2019 року

7. Шляхи подолання булінгу в 
закладах освіти

Психолого-педагогічний семінар-
нарада, 30 листопада 2019 року

- - - - -

8. Контроль дотримання 
законодавства щодо розміщення 
тимчасових споруд різного 
призначення для здійснення 
підприємницької діяльності

Засідання комісії з демонтажу 
тимчасових споруд торговельного, 
побутового, соціально-культурного 
чи іншого призначення для 
здійснення підприємницької 
діяльності, 03 грудня 2019 року

- - - - -


