
Додаток до листа
“___” __________ 2020 року
№ _____

ІНФОРМАЦІЯ
про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з Громадською радою

при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького у ІІІ кварталі 2020 року

№
з/п

Питання/проєкт акта
щодо яких проведено

консультації з
громадськістю

Заходи, проведені у рамках
консультацій з громадськістю із

зазначенням дати

Кількість
представників
громадськості,

які взяли участь
в обговоренні

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

Гіперпосилання
про оприлюднення

проєкта акта на
офіційному

вебсайті та у
соціальних

мережах

1. Щодо пріорітетних 
завдань міського конкурсу
“Дієві ініціативи” та 
напрямків, які можуть 
бути підтримані в його 
рамках

Електронні консультації (18 червня — 
02 липня 2020 року)

61 особа Так Так Ні https://consult.e-
dem.ua/
consultations/167

2. Інформація про виконання
бюджету міста 
Кропивницького за перше 
півріччя 2020 року

Електронні консультації (16-30 липня 
2020 року) 

25 осіб Ні Ні Ні https://consult.e-
dem.ua/
consultations/174

3. “Чи отримуєте Ви 
заробітну плату на рівні 
не нижчому, ніж 
встановлено державою (не
менше встановленої 

Онлайн опитування на офіційному 
вебсайті Міської ради міста 
Кропивницького (01-31 серпня              
2020 року)

2 особи Ні Ні Ні http://kr-
rada.gov.ua/
viddil-z-pitan-
pratsi/
opituvannya-v-



2

мінімальної заробітної 
плати)”? 

praci/

4. Вивчення громадської 
думки щодо варіантів 
нової назви площі Дружби
народів та збір пропозицій

Електронні консультації (03-31 серпня
2020 року), вивчення громадської 
думки шляхом опитування з 
використанням намету, публічна 
консультація у межах проєкту “Задай 
курс владі” (11-30 серпня 2020 року)

2238 особи Ні Ні Ні https://consult.e-
dem.ua/
consultations/183

5. Проєкт рішення 
Виконавчого комітету 
Міської ради міста 
Кропивницького “Про 
затвердження Положення 
про Громадську раду при 
Виконавчому комітеті 
Міської ради міста 
Кропивницького”

Обговорення на зборах Громадської 
ради при Виконавчому комітеті 
Міської ради міста Кропивницького 
(10 серпня 2020 року)

28 осіб — 
члени 
Громадської 
ради при 
Виконавчому 
комітеті 
Міської ради 
міста 
Кропивницько
го

Так Так Під час
обговорення
надійшло 2
пропозиції,

які були
враховані

під час
підготовки

проєкту
рішення

http://kr-
rada.gov.ua/
uploads/
documents/28927-
515-20200918.pdf

Начальник відділу з питань
внутрішньої політики                    Оксана ГОРБЕНКО


