
Додаток до листа
“___” __________ 2021 року
№ _____

ІНФОРМАЦІЯ
про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з Громадською радою
при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради у ІІІ 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
представників
громадськості,

які взяли
участь в

обговоренні

Чи
звертався
орган до

громадсько
ї 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/подію

1. Про  заходи  з  цивільного
захисту  населення  в
умовах російської агресії

Зустріч з членами правління 
Громадської ради при 
Виконавчому комітеті 
Кропивницької міської ради,
01.07.2021 року

(відділ з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 
населення)

20 - На засіданні
правління

+ https://kr-rada.gov.ua/
news/na-poryadku-
dennomu-zasidannya-
gromadskoyi-radi-
tsivilniy-zahist-
naselennya.html     

2. Про збереження зони Громадські слухання, 131 + Члени + http://kr-rada.gov.ua/

http://kr-rada.gov.ua/gromadski-sluhannya/perelik-initsiativ-shodo-provedennya-gromadskih-sluhan/
https://kr-rada.gov.ua/news/na-poryadku-dennomu-zasidannya-gromadskoyi-radi-tsivilniy-zahist-naselennya.html
https://kr-rada.gov.ua/news/na-poryadku-dennomu-zasidannya-gromadskoyi-radi-tsivilniy-zahist-naselennya.html
https://kr-rada.gov.ua/news/na-poryadku-dennomu-zasidannya-gromadskoyi-radi-tsivilniy-zahist-naselennya.html
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відпочинку «Лісопарк», 
зупинення і заборони 
забудови зелених зон з 
багаторічними 
насадженнями, в тому 
числі у сквері 
«Центральний»

03.07.2021 року

(управління земельних відносин
та охорони навколишнього 
природного середовища)

громадської
ради взяли

участь у
громадських
слуханнях

gromadski-sluhannya/
perelik-initsiativ-shodo-
provedennya-
gromadskih-sluhan/     

3. Проєкт Стратегії 
розвитку Кропивницької 
міської територіальної 
громади на 2022-2030 
роки 

Засідання керівного комітету із
координаційної роботи по 
розробці проєкту Стратегії 
розвитку Кропивницької 
міської територіальної громади
на 2022-2030 роки,
15.07.2021 року,
02.08.2021 року

(департамент з питань 
економічного розвитку)

15 - - - https://kr-
rada.gov.ua/news/v-
oblasnomu-tsentri-
triva-rozrobka-
strategiyi-
kropivnitskiy-
2030.html     
https://kr-
rada.gov.ua/news/
do-rozrobki-
strategiyi-2030-v-
kropivnitskiy-
miskiy-radi-
zaluchili-it-
fahivtsiv.html     

Опитування мешканців 
громади, представників бізнесу

липень-вересень 2021 року

68 - - - https://kr-
rada.gov.ua/
strategiya-2030 

Засідання робочої групи 
“Забезпечення екологічного 
довкілля, ефективне 
використання ресурсів”

15 - - - http://kr-rada.gov.ua/
news/formuvannya-
suspilnogo-
ekologichnogo-

http://kr-rada.gov.ua/news/formuvannya-suspilnogo-ekologichnogo-mislennya-yak-skladova-strategiyi-kropivnitskiy-2030.html
http://kr-rada.gov.ua/news/formuvannya-suspilnogo-ekologichnogo-mislennya-yak-skladova-strategiyi-kropivnitskiy-2030.html
https://kr-rada.gov.ua/strategiya-2030
https://kr-rada.gov.ua/strategiya-2030
https://kr-rada.gov.ua/strategiya-2030
https://kr-rada.gov.ua/news/do-rozrobki-strategiyi-2030-v-kropivnitskiy-miskiy-radi-zaluchili-it-fahivtsiv.html
https://kr-rada.gov.ua/news/do-rozrobki-strategiyi-2030-v-kropivnitskiy-miskiy-radi-zaluchili-it-fahivtsiv.html
https://kr-rada.gov.ua/news/do-rozrobki-strategiyi-2030-v-kropivnitskiy-miskiy-radi-zaluchili-it-fahivtsiv.html
https://kr-rada.gov.ua/news/v-oblasnomu-tsentri-triva-rozrobka-strategiyi-kropivnitskiy-2030.html
https://kr-rada.gov.ua/news/v-oblasnomu-tsentri-triva-rozrobka-strategiyi-kropivnitskiy-2030.html
https://kr-rada.gov.ua/news/v-oblasnomu-tsentri-triva-rozrobka-strategiyi-kropivnitskiy-2030.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/
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16.07.2021 року mislennya-yak-
skladova-strategiyi-
kropivnitskiy-
2030.html     

Засідання робочої групи 
“Цифровізація муніципального
простору”,
30.07.2021 року

15 - - -

4. Формування місцевої 
політики в транспортній 
галузі 

Круглий стіл, 16.08.2021 року

(управлння транспорту та 
зв’язку)

10 - Члени
громадської
ради брали

участь в
обговоренні 

-

5. Формування нового 
складу Молодіжної ради 
Кропивницького 

Установчі збори з формування 
нового складу Молодіжної 
ради Кропивницького ,
29.07.2021 року

(управління молоді та спорту)

10 - - - https://kr-rada.gov.ua/
news/sformovano-
noviy-sklad-
molodizhnoyi-radi-
mista-
kropivnitskogo.html     

6. Про наслідки 
несвоєчасного 
інформування щодо змін 
та обставин отримувачами
субсидії

Зустріч з головами квартальних 
комітетів, 11.08.2021 року

(Подільська районна у місті 
Кропивницькому рада)

33 - - -

7. Про перегляд вартості 
разового проїзду одного 
пасажира у міському 
електричному та 
автомобільному 

Публічне громадське 
обговорення, 19.08.2021 року

(управління транспорту та 
зв’язку)

35 + + + http://kr-rada.gov.ua/
uploads/documents/
33905-inf-povidom_19-
08-2021.pdf     

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33905-inf-povidom_19-08-2021.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33905-inf-povidom_19-08-2021.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33905-inf-povidom_19-08-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/news/sformovano-noviy-sklad-molodizhnoyi-radi-mista-kropivnitskogo.html
https://kr-rada.gov.ua/news/sformovano-noviy-sklad-molodizhnoyi-radi-mista-kropivnitskogo.html
https://kr-rada.gov.ua/news/sformovano-noviy-sklad-molodizhnoyi-radi-mista-kropivnitskogo.html
http://kr-rada.gov.ua/news/formuvannya-suspilnogo-ekologichnogo-mislennya-yak-skladova-strategiyi-kropivnitskiy-2030.html
http://kr-rada.gov.ua/news/formuvannya-suspilnogo-ekologichnogo-mislennya-yak-skladova-strategiyi-kropivnitskiy-2030.html
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транспорті міста 
Кропивницького 

8. Щодо проведення заходів 
у місті Кропивницькому з 
нагоди Дня Державного 
Прапора України, Дня 
незалежності України

Зустріч з представниками 
волонтерських та ветеранських 
організацій
06.07.2021 року
09.07.2021 року
13.08.2021 року
19.08.2021 року

(департамент соціальної 
політики, відділ комунікацій з 
громадськістю)

25 + + -

9. Проєкт рішення 
Виконавчого комітету 
Кропивницької міської 
ради "Про затвердження 
Положення про порядок 
розміщення тимчасових 
споруд для провадження 
підприємницької 
діяльності на території 
Кропивницької міської 
територіальної громади"

Електронна консультація,
06.09.2021-01.10.2021

(департамент з питань 
економічного розвитку)

33 - - - https://consult.e-
dem.ua/npas/246     

10. Щодо перейменування 
площі Дружби народів на
площу Ярмаркову

Електронна консультація, 
13.09.2021-25.09.2021

(управління культури і 
туризму)

31 + Планується
внесення до

порядку
денного зборів

- http://kr-
rada.gov.ua/
uploads/documents/
34172-inf-povidom-
20210913.pdf     

11. Щодо проведення заходів Зустріч з представниками 6 - - -

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34172-inf-povidom-20210913.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34172-inf-povidom-20210913.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34172-inf-povidom-20210913.pdf
https://consult.e-dem.ua/npas/246
https://consult.e-dem.ua/npas/246
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з нагоди Дня міста 
Кропивницького

Центру розвитку національних 
культур “Єдина родина”

(відділ комунікацій з 
громадськістю)

Начальник відділу
   комунікацій з громадськістю      Оксана ГОРБЕНКО


