
                Додаток до листа 

                “___” __________ 2021 року 

                № _____ 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з Громадською радою 

при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради у ІV 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 

громадської 

ради з 

пропозицією 

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 актуальні питання 

молодіжної політики у 

місті Кропивницькому 

Молодіжний форум, 

13.10.2021 року 

 

(управління молоді та 

спорту) 

30 До Молодіжної 

ради при 

Виконавчому 

комітеті  

Кропивницької 

міської ради  

+ Участь у 

заходах 

брали члени 

Молодіжної 

ради при 

виконавчому 

комітеті 

міської ради 

https://www.kr-

rada.gov.ua/news/u-

kropivnitskomu-

proyshov-molodizhniy-

forum-18-10-2021.html 

2. Про ескізну пропозицію 

реконструкції площі 

Героїв Майдану 

Засідання архітектурно-

містобудівної ради, 

25.10.2021 року 

 

(управління 

30 - - - https://www.kr-

rada.gov.ua/news/u-

kropivnitskiy-miskiy-

radi-rozglyanuli-

eskiznu-propozitsiyu-
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містобудування та 

архітектури) 

rekonstruktsiyi-ploshi-

geroyiv-maydanu.html 

3. Проєкт Стратегії 

Кропивницької 

територіальної громади на 

період до 2030 року 

«Кропивницький - 2030» 

Перше засідання 

стратегічної сесії 

“Громадянське 

суспільство — 2030”, 

підготовка пропозицій до 

Стратегії розвитку  

Кропивницької міської 

територіальної громади 

на період до 2030 року, 

28.10.2021 року 

 

(відділ комунікацій з 

громадськістю) 

30 + - Участь у 

заходах 

брали члени 

Громадської 

ради при 

виконавчому 

комітеті 

міської ради 

https://www.kr-

rada.gov.ua/news/strate

giya-rozvitku-

kropivnitskoyi-

gromadi-2030-swot-

analiz-rozvitku-

gromadyanskogo-

suspilstva.html 

 

4. Проєкт стратегії 

Кропивницької 

територіальної громади на 

період до 2030 року 

«Кропивницький - 2030» 

Друге засідання 

стратегічної сесії 

“Громадянське 

суспільство — 2030”, 

підготовка пропозицій до 

Стратегії розвитку  

Кропивницької міської 

територіальної громади 

на період до 2030 року, 

02.11.2021 року 

 

(відділ комунікацій з 

громадськістю) 

20 + - Участь у 

заходах 

брали члени 

Громадської 

ради при 

виконавчому 

комітеті 

міської ради 

https://www.kr-

rada.gov.ua/news/strate

giya-rozvitku-

kropivnitskoyi-

gromadi-2030-

operativni-tsili.html 

5. Проєкт стратегії 

Кропивницької 

територіальної громади на 

Третє засідання 

стратегічної сесії 

“Громадянське 

15 + - Участь у 

заходах 

брали члени 
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період до 2030 року 

«Кропивницький - 2030» 

суспільство — 2030”, 

підготовка пропозицій до 

Стратегії розвитку  

Кропивницької міської 

територіальної громади 

на період до 2030 року, 

12.11.2021 року 

 

(відділ комунікацій з 

громадськістю) 

Громадської 

ради при 

виконавчому 

комітеті 

міської ради 

6. Про роботу гуртків 

закладів позашкільної 

освіти 

Електронні консультації, 

03 – 17.11.2021 року 

 

(управління освіти) 

382 - - - http://kr-

rada.gov.ua/uploads/do

cuments/34944-Inform-

povidom-20211108.pdf 

7. Щодо реалізації проєкту з 

розробки вебсайту для 

малого та середнього 

підприємництва "Діловий 

Кропивницький онлайн 

(BusinessKrop-online) 

Робоча нарада, 18.11.2021 

року 

 

(департамент з питань 

економічного розвитку) 

20 - - - https://www.kr-

rada.gov.ua/news/gotelr

iv-oblasnogo-tsentru-

doluchayut-do-

rozrobki-veb-saytu-

diloviy-kropivnitskiy-

onlayn.html 

8. Проєкт стратегії 

Кропивницької 

територіальної громади на 

період до 2030 року 

«Кропивницький - 2030» 

Засідання робочої групи 

щодо розробки Стратегії 

розвитку Кропивницької 

територіальної громади в 

частині реалізації 

молодіжної політики, 

22.11.2021 року 

 

(управління молоді та 

спорту) 

12 - - - https://www.kr-

rada.gov.ua/news/strate

giya-rozvitku-2030-u-

kropivnitskomu-

proanalizuvali-

perspektivi-rozvitku-

molodizhnogo-

seredovisha.html 
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9. Щодо  

обговорення Стратегії - 

2030 Кропивницької 

територіальної громади в 

частині розвитку фізичної 

культури та спорту 

 

Засідання робочої групи 

щодо розробки Стратегії 

розвитку Кропивницької 

територіальної громади в 

частині реалізації 

молодіжної політики, 

26.11.2021 року 

 

(управління молоді та 

спорту) 

11 - - - https://www.kr-

rada.gov.ua/news/strate

giya-mista-2030-

yakim-bude-sportivno-

fizkulturne-zhittya-u-

kropivnitskomu.html 

10. Форум сім’ї Форум, 26.11.2021 року 

 

(управління молоді та 

спорту) 

15 - - - https://www.kr-

rada.gov.ua/news/foru

m-simyi-u-

kropivnitskomu-

nasilstvo-ma-karatisya-

zakonom-01-12-

2021.html 

11. Звіт міського голови 

Андрія Райковича 

Звіт, 02.12.2021 року, 

онлайн трансляція 

120 + - Участь у 

заходах 

брали члени 

Громадської 

ради при 

виконавчому 

комітеті 

міської ради 

https://www.kr-

rada.gov.ua/news/andri

y-raykovich-dodatkovi-

koshti-miskogo-

byudzhetu-dodatkovi-

mozhlivosti-dlya-

rozvitku-

kropivnitskogo.html 

12. Щодо розробки механізму 

сталого фінансування 

Засідання круглого столу, 

07.12.2021 року 

30 - - Участь у 

заходах 

https://www.kr-

rada.gov.ua/news/kropi
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Плану спільних дій 

розбудови муніципальної 

системи попередження і 

протидії домашньому 

насильству та насильству 

за ознакою статі 

 

(департамент соціальної 

політики) 

брали члени 

Громадської 

ради при 

виконавчому 

комітеті 

міської ради 

vnitskiy-proti-

nasilstva.html 

13. Про проєкт бюджету 

Кропивницької міської 

територіальної громади на 

2022 рік 

Громадські слухання, 

09.12.2021 року 

 

(фінансове управління) 

42 + - + https://www.kr-

rada.gov.ua/news/miski

y-byudzhet-

kropivnitskogo-na-

2022-rik-predstavili-

gromadi.html 

14. "Цифрова трансформація: 

Бізнес. Влада. 

Суспільство" 

Муніципального 

інвестиційного форуму 

"TIME to INVEST". 

Галузева сесія, 09.12.2021 

року 

 

(департамент з питань 

економічного розвитку) 

42 - - - https://www.kr-

rada.gov.ua/news/foru

m-time-to-invest-u-

kropivnitskomu-triva-

galuzeva-sesiya-

tsifrova-

transformatsiya-biznes-

vlada-suspilstvo.html 

15. Звіт Громадської ради 

при виконавчому 

комітеті Кропивницької 

міської ради про роботу 

Збори Громадської ради 

при виконавчому 

комітеті Кропивницької 

міської ради у форматі 

(не) конференції з 

презентацією ІГС про 

свою роботу, 

10.12.2021 року 

 

(відділ комунікацій з 

громадськістю) 

35 - - - https://www.kr-

rada.gov.ua/news/kr

opivnitska-miska-

gromadska-rada-

pidbila-pidsumki-

svoyi-roboti-za-

2021-rik.html 
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16. "Соціальне замовлення: 

співпраця влади і 

громади 

Кіровоградщини". 

Круглий стіл, 

22.12.2021 року 

10 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/s

otsialne-

zamovlennya-

spivpratsya-vladi-i-

gromadi-u-

kropivnitskomu.ht

ml 

 

 

Начальник відділу 

комунікацій з громадськістю                  Оксана ГОРБЕНКО 


