
                      Додаток до листа 

                      “___” __________ 2022 року 

                      № _____ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з Громадською радою 

при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради у І кварталі 2022 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 

громадськос

ті, 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 

1. Про застосування 

реєстраторів розрахункових 
операцій. 

Зустріч із суб’єктами підприємницької 

діяльності міста Кропивницького, 
12 січня 2022 року 

 

(департамент з питань економічного 
розвитку) 

200 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/novi-
pravila-dlya-fopiv-

pidprimtsyam-

kropivnitskogo-
rozpovili-pro-

osoblivosti-

zaprovadzhennya-

rro.html 
 

2 Проєкт містобудівних 

документацій «Внесення 
змін до детального плану 

території в районі вул. 

Козацької, провулків 

Громадське обговорення, публічна 

консультація, повідомлення розміщене у 
«Вечірня газета» (від 03.12.2022 року       

№ 48 ) 

09 грудня 2021 року - 12 січня 2022 року 

- - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/u-
kropivnitskiy-miskiy-

radi-zaversheno-

gromadske-
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Козацького та Курінного у 

м. Кропивницькому» та 
«Детальний план території в 

районі вулиці Васнецова у                      

м. Кропивницькому» 

 

(управління містобудування та 
архітектури) 

obgovorennya-proektiv-

mistobudivnoyi-
dokumentatsiyi.html 

3. Про виконання бюджетних 

програм у 2021 році  

Звіт заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Олександра Мосіна, 01 лютого 2022 року 

117 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/oleksa

ndr-mosin-2021-rik-

proyshov-pid-znakom-
realizatsiyi-u-

kropivnitskomu-

vazhlivih-proktiv-
rozvitku-mista.html 

4. Про виконання бюджетних 

програм у 2021 році 

Звіт начальника управління капітального 

будівництва, 01 лютого 2022 року 

117 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/sergiy

-bilokin-2021-y-stav-
rokom-potuzhnogo-

napovnennya-

proktnogo-keysu-u-
vsih-sferah-

zhittdiyalnosti-

kropivnitskogo.html 

5. Про виконання бюджетних 

програм у 2021 році  

Звіт начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

середовища, 01 лютого 2022 року 

117 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/invent

erizatsiya-zemli-u-

kropivnitskomu-
dozvolya-viyaviti-

dilyanki-sho-

vikoristovuyutsya-
nezakonno.html 

6. Про виконання бюджетних 

програм у 2021 році 

Звіт начальника управління 

містобудування та архітектури,  
01 лютого 2022 року 

117 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/u-
minulomu-rotsi-do-
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miskogo-byudzhetu-

kropivnitskogo-
nadiyshlo-ponad-3-

mlngrn-vid-

rozmishennya-
zovnishnoyi-

reklami.html 

7. Про виконання бюджетних 

програм у 2021 році  

Звіт начальника управління державного 

архітектурно-будівельного контролю, 
01 лютого 2022 року 

117 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/u-
2021-rotsi-ponad-dvisti-

kropivnichan-

zvernulisya-do-
upravlinnya-

komunalnoyi-vlasnosti-

z-pitan-privatizatsiyi-
mayna-14-02-2022.html 

8. Про виконання бюджетних 

програм у 2021 році  

Звіт заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сергія 

Колодяжного, 08 лютого 2022 року 

69 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/sergiy

-kolodyazhniy-pro-
pidsumki-2021-i-

perspektivi-2022-roku-

u-gumanitarno-
sotsialniy-sferi-

kropivnitskogo.html 

9. Про виконання бюджетних 
програм у 2021 році  

Звіт заступника начальника управління 
соціальної підтримки населення, 

08 лютого 2022 року 

69 - - - https://kr-
rada.gov.ua/news/u-

2021-rotsi-na-

realizatsiyu-program-

sotsialnoyi-pidtrimki-
zhiteliv-kropivnitskogo-

spryamuvali-mayzhe-

93-mln-grn.html 
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10. Про виконання бюджетних 

програм у 2021 році  

Звіт начальника управління молоді та 

спорту, 08 лютого 2022 року 

69 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/vyach
eslav-gurskiy-vsi-

byudzhetni-programi-

2021-roku-v-
molodizhniy-i-

sportivniy-sferah-

kropivnitskogo-

vikonani.html 

11. Про виконання бюджетних 

програм у 2021 році  

Звіт начальника управління освіти, 

08 лютого 2022 року 

69 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/osvita

-u-kropivnitskomu-
zavzhdi-v-prioriteti-

finansuvannya-galuzi-u-

2021-rotsi-sklalo-12-

milyarda-griven.html 

12. Про виконання бюджетних 

програм у 2021 році  

Звіт начальника управління охорони 

здоров’я, 08 лютого 2022 року 

69 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/oksan

a-makaruk-pid-znakom-
aktivnogo-

protistoyannya-covid-

19-proyshov-dlya-
meditsini-

kropivnitskogo-2021-

rik.html 

13. Про виконання бюджетних 
програм у 2021 році  

Звіт начальника управління культури і 
туризму, 08 лютого 2022 року 

69 - - - https://kr-
rada.gov.ua/news/yatran

ske-kolo-ta-yogo-

velichnist-natyurmort-
kropivnitskiy-festivalne-

misto.html 
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14. Про виконання бюджетних 

програм у 2021 році  

Звіт начальника управління з питань 

захисту прав дітей, 08 лютого 2022 року 

69 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/ponad
-10-mln-grn-

byudzhetnih-koshtiv-

vidilili-u-2021-rotsi-
dlya-pridbannya-zhitla-

kropivnitskim-dityam-

sirotam.html 

15. Про виконання бюджетних 
програм у 2021 році  

Звіт начальника управління комунальної 
власності, 14 лютого 2022 року 

315 - - - https://kr-
rada.gov.ua/news/u-

2021-rotsi-ponad-dvisti-

kropivnichan-
zvernulisya-do-

upravlinnya-

komunalnoyi-vlasnosti-

z-pitan-privatizatsiyi-
mayna-14-02-2022.html 

16. Про виконання бюджету 

Кропивницької міської 
територіальної громади у 

2021 році  

Звіт начальника фінансового управління, 405 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/u-
2021-do-byudzhetu-

kropivnitskoyi-miskoyi-

teritorialnoyi-gromadi-
nadiyshlo-2817-

milyarda-griven-

dohodiv-22-02-

2022.html 

17. Про виконання бюджетних 

програм у 2021 році  

Звіт заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Олександра Вергуна, 22 лютого 2022 року 

132 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/oleksa

ndr-vergun-pro-
pidsumki-2021-go-i-

perspektivi-2022-roku-

u-kropivnitskiy-miskiy-
infrastrukturi-22-02-
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2022.html 

18. Про виконання бюджетних 
програм у 2021 році  

Звіт начальника управління розвитку 
транспорту та зв’язку, 

22 лютого 2022 року 

132 - - - https://kr-
rada.gov.ua/news/za-

2021-rik-gromadskiy-

pasazhirskiy-transport-
kropivnitskogo-pereviz-

ponad-11-milyoniv-

pilgovikiv-22-02-

2022.html 

19. Про виконання бюджетних 

програм у 2021 році  

Звіт начальника відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення, 22 лютого 2022 року 

132 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/sergiy

-kovalenko-minulogo-
roku-u-kropivnitskomu-

zarestruvali-7-324-

nadzvichayni-podiyi-22-

02-2022.html 

20. Про виконання бюджетних 

програм у 2021 році  

Звіт начальника управління житлово-

комунального господарства, 

22 лютого 2022 року 

132 - - - https://kr-

rada.gov.ua/news/viktor

-kuharenko-
pidprimstva-zhkg-

kropivnitskogo-pri-

obmezhenomu-
finansuvanni-

spratsyuvali-u-2021-

rotsi-zadovilno-22-02-

2022.html 

21. Проєкт рішення 

Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 
“Про затвердження 

орієнтовного плану 

проведення консультацій з 
громадськістю на 2022 рік” 

Електронна консультація, 

20 січня – 11 лютого 2022 року 

 
(відділ комунікацій з громадськістю) 

204 + - -  
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22. Проєкт рішення 

Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради 

“Про затвердження 

Положення про комісію з 
питань свободи совісті та 

діяльності релігійних 

організацій” 

Електронна консультація, 

20 січня – 11 лютого 2022 року 
 

(відділ комунікацій з громадськістю) 

201 - - - https://kr-

rada.gov.ua/uploads/doc
uments/35984-

pr_rish_21_10-01-

2021.pdf 

23. Інформація до звіту про 
виконання бюджету міста 

Кропивницького за 2021 рік 

електронна консультація, 
22 лютого – 08 березня 2022 року 

 

(фінансове управління) 

200 - - - http://kr-
rada.gov.ua/uploads/doc

uments/36840-

zvit_budzhet_22-02_08-
03-2022.pdf 

 

 

 

Начальник відділу комунікацій з громадськістю                 Оксана ГОРБЕНКО 


