
Звіт про проведення громадського обговорення

1.  Дата  та  місце  проведення  консультацій:  з 03  по  31  серпня
2020  року проводилися  електронні консультації  на  офіційному  вебсайті
міської ради (розділ «Консультації з громадськістю», платформа E-DEM) та
вивчення громадської думки шляхом опитування.

2.  Виконавчий  орган,  що  проводив  консультації:  управління
культури і туризму.

3.  Зміст  питання  або  назва  проєкту  акта,  винесеного  на
обговорення: вивчення громадської думки щодо варіантів нової назви площі
Дружби народів та збір пропозицій. 

4.  Інформація про осіб,  що взяли участь в  обговореннях: жителі
міста Кропивницького.

5. Інформація про пропозиції, що надійшли до виконавчого органу
міської ради: за час проведення електронних консультацій пропозиції щодо
нової назви площі Дружби народів на сторінці «Опитування» переглянули
1922 особи, проголосували за надані варіанти назв 22 особи: 

площа Єдності - 31,8% (7);
площа Незалежності - 18,2% (4);
інший (свій) варіант - 18,2% (4); 
площа  Романа  Бойка  (громадський  активіст,  волонтер,  учасник

Революції  Гідності  та  Помаранчевої  революції,  багаторічний  очільник
осередку скаутської організації УДЮТ «Січ») - 13,6% (3);

площа  Герасима  Нестеренка-Орла  (український  військовий  та
громадський діяч часів УНР, керівник Єлисаветградсько-Олександрійського
повстанкому, останній Головний отаман Холодного Яру) - 9,1% (2);

площа  князя  Ольгерда  (великий  князь  литовський,  полководець,
здійснив успішний похід проти ординців, розбив татарське військо на Синіх
Водах  (нині  с.  Торговиця  Кіровоградської  області),  звільнивши територію
Русі-України від золотоординської залежності) - 4,5% (1);

не підтримую жодну із запропонованих назв - 4,5% (1).
Свої  пропозиції  щодо нової  назви  площі на  сторінці  «Консультації»

надали  4  особи.  Серед  варіантів:  площа  Квіткова,  площа  Дружби,  площа
Героїв Майдану, а також пропозиція найменувати площу на честь Почесного
громадянина  міста  Кропивницького  Володимира  Панченка.  Дану  сторінку
переглянули 280 осіб. 

Також вивчення громадської думки шляхом опитування проводилося
управлінням  культури  і  туризму  Міської  ради  міста  Кропивницького  з
використанням намету біля приміщення міської ради, взяло участь 170 осіб:

площа Єдності – 63 (37%)
залишити стару назву – 61(36%)
площа Незалежності – 22 (13%)
Свої пропозиції щодо нової назви площі надали 7 осіб (4%)



Серед  варіантів:  площа  Івана  Сірка,  площа  Дрібничок,  площа
Процвітання, площа Лесі Українки, площа Фундуклея, площа Трипільська,
площа імені Ілона Маска

не підтримую жодну із запропонованих назв – 6 (4%)
площа Романа Бойка – 5 (3%)
площа князя Ольгерда – 4 (2%)
площа Герасима Нестеренка-Орла – 2 (1%).
З 11 по 30 серпня 2020 року проводилася публічна консультація щодо

зміни назви площі Дружби народів у межах проєкту «Задай курс владі», що
реалізовується за підтримки Національного Демократичного Інституту (NDI),
ініціатор  —  Анатолій  Стоян,  регіональний  координатор  всеукраїнської
ініціативи «Активна Громада» від Інституту «Республіка».

Результати публічної консультації  онлайн голосування за допомогою
електронного сервісу «Ваша Думка» (всього 146 учасників):

55,5 % (81 учасник) за назву «Площа Єдності»;
14,3% (по 21 учаснику за назви) «Площа Незалежності» та «Площа 

князя Ольгерда»;
4,8% (7 учасників) за назву «Площа Романа Бойка»;
1,3% (2 учасника) за назву «Площа Герасима Нестеренка-Орла».
Не підтримали жодну із запропонованих назв 9,6% (14 осіб).

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
пропозиції  будуть розглянуті  на засіданні  міської топонімічної комісії  при
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. 


