
Додаток до листа
“___” __________ 2021 року
№ _____

ІНФОРМАЦІЯ
про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з Громадською радою
при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради у ІІ кварталі 2021 року

№
з/п

Питання/проєкт акта
щодо яких проведено

консультації з
громадськістю

Заходи, проведені у рамках
консультацій з громадськістю із

зазначенням дати

Кількість
представни

ків
громадсько

сті, які
взяли

участь в
обговоренні

Чи
звертався
орган до

громадської
ради з

пропозиціє
ю

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

Гіперпосилання про
оприлюднення

проєкта акта на
офіційному вебсайті

та у соціальних
мережах

1. Дотримання  Закону
України “Про  свободу
совісті  та  релігійні
організації”;
підготовка до відзначення
Воскресіння Христового

Зустріч  секретаря  міської  ради  з
представниками  релігійних
організацій,  комунальних
підприємств, правоохоронних органів

(02 квітня 2021 року)

15 - - - https://kr-rada.gov.ua/
news/svyatkumo-
velikden-vdoma-
vimogi-karantinu-ta-
rekomendatsiyi-
miskoyi-vladi-
kropivnitskogo.html     

2. Про  ефективність
використання  бюджетних
коштів  на  ремонт  та
будівництво
автомобільних  доріг  в
місті;

Збори Громадської ради

(22 квітня 2021 року)

35 - + + https://kr-rada.gov.ua/
news/aktualni-
pitannya-
zhittdiyalnosti-
gromadi-
kropivnitskogo-u-

https://kr-rada.gov.ua/news/aktualni-pitannya-zhittdiyalnosti-gromadi-kropivnitskogo-u-tsentri-uvagi-gromadskoyi-radi.html
https://kr-rada.gov.ua/news/aktualni-pitannya-zhittdiyalnosti-gromadi-kropivnitskogo-u-tsentri-uvagi-gromadskoyi-radi.html
https://kr-rada.gov.ua/news/svyatkumo-velikden-vdoma-vimogi-karantinu-ta-rekomendatsiyi-miskoyi-vladi-kropivnitskogo.html
https://kr-rada.gov.ua/news/svyatkumo-velikden-vdoma-vimogi-karantinu-ta-rekomendatsiyi-miskoyi-vladi-kropivnitskogo.html
https://kr-rada.gov.ua/news/svyatkumo-velikden-vdoma-vimogi-karantinu-ta-rekomendatsiyi-miskoyi-vladi-kropivnitskogo.html
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про  забезпечення  водою
мікрорайону  Завадівка  та
селища Сонячного;
про перейменування  та
облаштування  площі
Дружби Народів

tsentri-uvagi-
gromadskoyi-radi.html

3. Щодо виконання Закону 
України “Про засудження 
комуністичного та 
націонал-соціалістичного 
(нацистського) 
тоталітарних режимів в 
Україні та заборону 
пропаганди їхньої 
символіки”

Нарада секретаря міської ради 
О.Колюки з громадськими 
активістами та членами Громадської 
ради

(29 квітня 2021 року)

15 - - + https://kr-rada.gov.ua/
news/dotrimannya-
zakonodavstva-pro-
dekomunizatsiyu-
demontuvati-chi-
dodati-ukrayinskogo-
koloritu.html     

4. Щодо виконання Закону 
України “Про засудження 
комуністичного та 
націонал-соціалістичного 
(нацистського) 
тоталітарних режимів в 
Україні та заборону 
пропаганди їхньої 
символіки”

Нарада секретаря міської ради 
О.Колюки з громадськими 
активістами та членами Громадської 
ради

(12 травня 2021 року)

15 - - + https://kr-rada.gov.ua/
news/u-
kropivnitskomu-na-
dahu-gurtozhitku-
rozpochavsya-
demontazh-
komunistichnoyi-
simvoliki.html     

5. Написання та реалізація 
проєктів, розроблених в 
межах конкурсу “Дієві 
ініціативи”

Відділ комунікацій з громадськістю
Воркшоп

(26 травня 2021 року)

15 - - Участь у
заході взяли

представники
громадської

ради

https://kr-rada.gov.ua/
news/konkurs-divi-
initsiativi-u-
kropivnitskiy-miskiy-
radi-triva-priyom-
dokumentiv-vid-
gromadskih-

https://kr-rada.gov.ua/news/konkurs-divi-initsiativi-u-kropivnitskiy-miskiy-radi-triva-priyom-dokumentiv-vid-gromadskih-organizatsiy.html
https://kr-rada.gov.ua/news/konkurs-divi-initsiativi-u-kropivnitskiy-miskiy-radi-triva-priyom-dokumentiv-vid-gromadskih-organizatsiy.html
https://kr-rada.gov.ua/news/u-kropivnitskomu-na-dahu-gurtozhitku-rozpochavsya-demontazh-komunistichnoyi-simvoliki.html
https://kr-rada.gov.ua/news/u-kropivnitskomu-na-dahu-gurtozhitku-rozpochavsya-demontazh-komunistichnoyi-simvoliki.html
https://kr-rada.gov.ua/news/u-kropivnitskomu-na-dahu-gurtozhitku-rozpochavsya-demontazh-komunistichnoyi-simvoliki.html
https://kr-rada.gov.ua/news/dotrimannya-zakonodavstva-pro-dekomunizatsiyu-demontuvati-chi-dodati-ukrayinskogo-koloritu.html
https://kr-rada.gov.ua/news/dotrimannya-zakonodavstva-pro-dekomunizatsiyu-demontuvati-chi-dodati-ukrayinskogo-koloritu.html
https://kr-rada.gov.ua/news/dotrimannya-zakonodavstva-pro-dekomunizatsiyu-demontuvati-chi-dodati-ukrayinskogo-koloritu.html
https://kr-rada.gov.ua/news/aktualni-pitannya-zhittdiyalnosti-gromadi-kropivnitskogo-u-tsentri-uvagi-gromadskoyi-radi.html
https://kr-rada.gov.ua/news/aktualni-pitannya-zhittdiyalnosti-gromadi-kropivnitskogo-u-tsentri-uvagi-gromadskoyi-radi.html
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organizatsiy.html     

6. Про виявлення та 
запобігання домашньому 
насильству; про 
співпрацю дільничних 
офіцерів поліції та голів 
квартальних комітетів 
Подільського району 
міста Кропивницького; 
про співпрацю поліції 
охорони та голів 
квартальних комітетів 
Подільського району 
міста Кропивницького; 
про зміни у порядку 
призначення субсидії; про 
співпрацю ТОВ 
«Екостайл» з головам 
квартальних комітетів; 
про ведення діловодства 
та підготовку до 
проведення звітно-
виборчих конференцій

Семінар-нарада для голів квартальних
комітетів Подільської районної у місті
Кропивницькому ради. Відкрив та вів
семінар голова районної у місті ради
(13 травня 2021 року)

50 - - - http://prada.gov.ua/
index.php/1131-
seminar-dlia-holiv-
kvartalnykh-komitetiv     

7. Про розробку та 
впровадження Плану 
сталої міської мобільності
міста Кропивницького

Управління транспорту та зв’язку
Громадські слухання
(21 травня 2021 року)

60 + + + http://kr-rada.gov.ua/
gromadski-sluhannya/
perelik-initsiativ-
shodo-provedennya-
gromadskih-sluhan/ 

8. Про актуальні питання 
діяльності та розвитку 

Управління культури і туризму 40 - - - https://kr-
rada.gov.ua/news/

https://kr-rada.gov.ua/news/persha-galuzeva-konferentsiya-pratsivnikiv-kulturi-vidbulasya-u-kropivnitskomu.html
https://kr-rada.gov.ua/news/persha-galuzeva-konferentsiya-pratsivnikiv-kulturi-vidbulasya-u-kropivnitskomu.html
http://kr-rada.gov.ua/gromadski-sluhannya/perelik-initsiativ-shodo-provedennya-gromadskih-sluhan/
http://kr-rada.gov.ua/gromadski-sluhannya/perelik-initsiativ-shodo-provedennya-gromadskih-sluhan/
http://kr-rada.gov.ua/gromadski-sluhannya/perelik-initsiativ-shodo-provedennya-gromadskih-sluhan/
http://prada.gov.ua/index.php/1131-seminar-dlia-holiv-kvartalnykh-komitetiv
http://prada.gov.ua/index.php/1131-seminar-dlia-holiv-kvartalnykh-komitetiv
http://prada.gov.ua/index.php/1131-seminar-dlia-holiv-kvartalnykh-komitetiv
https://kr-rada.gov.ua/news/konkurs-divi-initsiativi-u-kropivnitskiy-miskiy-radi-triva-priyom-dokumentiv-vid-gromadskih-organizatsiy.html
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мистецьких шкіл Конференція
(27 травня 2021 року)

persha-galuzeva-
konferentsiya-
pratsivnikiv-
kulturi-vidbulasya-
u-
kropivnitskomu.ht
ml

https://
www.facebook.co
m/krrada.official 

9. Про посилення 
роз’яснювальної роботи з 
населенням щодо 
реєстрації місця 
проживання особи; про 
зміни у порядку 
призначення субсидії; про 
надання інформації 
головами квартальних 
комітетів Подільського 
району міста 
Кропивницького

Семінар-нарада для голів квартальних
комітетів Подільської районної у місті
Кропивницькому ради. Відкрив та вів
семінар голова районної у місті ради

(08 червня 2021 року)

40 - - - http://prada.gov.ua/
index.php/1139-
seminar-holiv-
kvartalnykh-komitetiv-
5 

10. День незалежності: 
плануємо разом

Департамент соціальної політики, 
відділ комунікацій з громадськістю
Зустріч з представниками інститутів 
громадянського суспільства

(08 червня 2021 року)

15 - + + https://
www.facebook.com/
2270349846613925/
posts/
2897104957271741/     

11. День незалежності: Департамент соціальної політики, 15 - + + https://

https://www.facebook.com/2270349846613925/posts/2897104957271741/
https://www.facebook.com/2270349846613925/posts/2897104957271741/
https://www.facebook.com/2270349846613925/posts/2897104957271741/
https://www.facebook.com/2270349846613925/posts/2897104957271741/
http://prada.gov.ua/index.php/1139-seminar-holiv-kvartalnykh-komitetiv-5
http://prada.gov.ua/index.php/1139-seminar-holiv-kvartalnykh-komitetiv-5
http://prada.gov.ua/index.php/1139-seminar-holiv-kvartalnykh-komitetiv-5
https://www.facebook.com/krrada.official
https://www.facebook.com/krrada.official
https://www.facebook.com/krrada.official
https://kr-rada.gov.ua/news/persha-galuzeva-konferentsiya-pratsivnikiv-kulturi-vidbulasya-u-kropivnitskomu.html
https://kr-rada.gov.ua/news/persha-galuzeva-konferentsiya-pratsivnikiv-kulturi-vidbulasya-u-kropivnitskomu.html


5

плануємо разом відділ комунікацій з громадськістю

Зустріч з представниками інститутів 
громадянського суспільства

(23 червня 2021 року)

www.facebook.com/
2270349846613925/
posts/
2897104957271741/      

12. Про вирішення  питання
забудови,  облаштування
центральної  вул.
Металургів,
смт Нове

Відділ  з  питань  інфраструктури
Новенського  старостинського  округу
Кропивницької міської ради

Громадські обговорення

(23 червня 2021 року)

50 - - - http://kr-rada.gov.ua/
uploads/documents/
33013-Zvit-
20210624.pdf 

Начальник відділу
комунікацій з громадськістю          Оксана ГОРБЕНКО

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33013-Zvit-20210624.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33013-Zvit-20210624.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33013-Zvit-20210624.pdf
https://www.facebook.com/2270349846613925/posts/2897104957271741/
https://www.facebook.com/2270349846613925/posts/2897104957271741/

