
    
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 26 лютого 2019 року                                               № 104 

 

 

Про затвердження орієнтовного  

плану проведення консультацій  

з громадськістю на 2019 рік 

 
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, відповідно до                      

статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на         

виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 27 грудня 2018 року № 1063-р “Про затвердження 
орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік”, 

враховуючи Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики в місті, затверджений 
розпорядженням міського голови від 19 червня 2015 року № 79, Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В : 

 

Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю 

на 2019 рік, що додається. 

 
 

 

Міський голова                 А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій Копцев 24 08 85 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

рішенням Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

від 26 лютого 2019 року № 104 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік 

 

№ 

з/п 

Питання або проект 

нормативно-правового акта 

Захід, що 

проводитиметься  

у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультації 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані 

сторони, на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон) 

1 2 3 4 5 6 

1. Обговорення та доведення до 

відома територіальної 

громади міста 

Кропивницького звіту про 

виконання Головним 

управлінням житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста 

Кропивницького заходів за 

2018 рік до галузевих 

Програм на 2017-2021 роки 

Конференції, 

семінари, “круглі 

столи”, зустрічі з 

громадськістю, 

звітування перед 

депутатським 

корпусом Міської 

ради міста 

Кропивницького  

 

Січень-

лютий 

Громадськість міста Савченко Т.М., т. в. о. 

начальника Головного 

управління житлово-

комунального 

господарства Міської ради 

міста Кропивницького,  

(0522) 24 72 71 
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1 2 3 4 5 6 

2. Обговорення та доведення до 

відома територіальної 

громади міста 

Кропивницького проекту 

рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста 

Кропивницького “Про 

визначення видів 

оплачуваних суспільно 

корисних робіт, безоплатних 

громадських робіт та 

погодження переліку 

об’єктів, на яких порушники, 

засуджені будуть відбувати 

покарання у 2019 році” 

Організація зустрічі 

з громадськістю, 

внесення питання 

на розгляд постійної 

комісії міської ради 

Січень-

лютий  

Громадяни міста, які 

вчинили злочини та 

інші неправомірні дії, 

відбувають покарання 

у вигляді безоплатних 

громадських робіт 

Казанок В.Р., головний 

спеціаліст-юрист 

Головного управління 

житлово-комунального 

господарства Міської ради 

міста Кропивницького, 

(0522) 22 05 06 

3. Підвищення рівня активності 

молоді та залучення її до 

участі у розподілі частини 

бюджетних коштів, широке 

інформування цільової 

аудиторії про конкурс 

“Громадський бюджет” у 

місті Кропивницькому 

Workshop на тему: 

“Громадський 

бюджет: від ідеї до 

реалізації” 

Січень-

лютий 

Студенти вищих та 

спеціалізованих 

навчальних закладів 

міста Кропивницького 

Волченко Ю.С.,  

завідувач сектора 

партиципаторного 

бюджетування 

департаменту з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 06 24 

4. 

 

 

Надання субсидії на житлово-

комунальні послуги в 

грошовій формі 

Семінар з головами 

квартальних 

комітетів  

Фортечного району  

Лютий Мешканці приватного 

сектора Фортечного 

району міста 

Кропивницького 

Лункан Т.В., начальник 

відділу з прийому 

громадян центру по 

наданню державних  
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  міста 

Кропивницького 

  допомог управління 

соціального захисту 

населення виконкому 

Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради,  

050 723 36 65 

5. Асортимент шкільного 

буфету 

Електронні 

консультації 

Березень Батьківська громада 

міста, представники 

громадських 

організацій 

Кумпан С.Г., начальник 

відділу інспектування 

навчальних закладів 

управління освіти Міської 

ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 58 08 

6. Соціальний діалог місцевої 

влади з суспільством:  

“Чи отримуєте Ви заробітну 

плату на рівні не нижчому, 

ніж встановлено державою 

(не менше встановленої 

мінімальної заробітної 

плати)?” 

Електронна 

консультація 

Березень Громадськість міста, 

працівники 

підприємств, установ 

та організацій, 

представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

Рибак М.А., начальник 

відділу з питань праці 

Міської ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 07 01 

7. Звіт управління охорони 

здоров'я (головного 

розпорядника бюджетних 

коштів) за 2018 рік 

“Круглий стіл” Березень  Представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства, медичні 

працівники 

Макарук О.О., начальник 

управління охорони 

здоров'я Міської ради 

міста Кропивницького,  

(0522) 22 94 84 

8. Надання пільг на житлово-

комунальні послуги 

Семінар з головами 

квартальних 

комітетів  

Квітень Мешканці приватного 

сектора Фортечного 

району міста  

Гребенюк О.А., начальник 

відділу персоніфікованого 

обліку управління  
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  Фортечного району 

міста 

Кропивницького 

 Кропивницького соціального захисту 

населення виконкому 

Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради,  

099 706 89 68 

9. Соціальний діалог місцевої 

влади з суспільством:  

“Чи отримуєте Ви заробітну 

плату повністю або частково 

“в конверті”?” 

Електронна 

консультація 

Квітень Громадяни міста, 

працівники 

підприємств, установ 

та організацій, 

представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

Рибак М.А., начальник 

відділу з питань праці 

Міської ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 07 01 

10. Про заходи щодо реалізації у 

2019 році Національної 

стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в 

Україні на 2016-2020 роки 

Електронні 

консультації 

Квітень Інститути 

громадянського 

суспільства 

Горбенко О.А., начальник 

відділу з питань 

внутрішньої політики 

Міської ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 08 85 

11. Про підготовку до роботи та 

функціонування на території 

міста Кропивницького у 

весняно-літній період  

2019 року сезонних об’єктів 

торгівлі, ресторанного 

господарства та надання 

послуг 

Збори Квітень Суб’єкти 

господарювання, які 

виявлять 

зацікавленість у 

здійсненні сезонної 

торгівлі чи наданні 

послуг 

Горбовський С.В., 

начальник управління 

торгівлі та побутового 

обслуговування населення 

департаменту з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 22 38 63 
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12. Актуальні питання розвитку 

молодіжної політики в місті  
 

Електронні 

консультації 

Квітень Школярі, студенти, 

працевлаштована 

молодь 

Колодяжний С.О., 

начальник управління 

молоді та спорту Міської 

ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 44 27 

13. Гендерна рівність. Нові 

аспекти сучасності. 

Публічне 

громадське 

обговорення 

Квітень-

травень 

Громадські організації 

міста, представники 

педагогічного 

колективу вищих 

навчальних закладів, 

науковці, студенти, 

волонтери 

Колодяжний С.О., 

начальник управління 

молоді та спорту Міської 

ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 44 27 

 

14. Надання субсидії на житлово-

комунальні послуги в 

грошовій формі 

Семінар з головами 

квартальних 

комітетів  

Подільського 

району міста 

Кропивницького 

Травень Мешканці приватного 

сектора Подільського 

району міста 

Кропивницького 

Стецюк В.Н., начальник 

управління соціального 

захисту населення 

Подільської районної у 

місті Кропивницькому 

ради, (0522) 24 07 88 

15. Соціальний діалог місцевої 

влади з суспільством:  

“Чи офіційно Ви 

працевлаштовані?” 

Електронна 

консультація 

Червень Громадськість міста, 

працівники 

підприємств, установ 

та організацій, 

представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства, 

роботодавці 

Рибак М.А., начальник 

відділу з питань праці 

Міської ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 07 01 

16. Соціальний діалог місцевої  Електронна  Липень Громадськість міста,  Рибак М.А., начальник  
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 влади з суспільством:  

“Чи отримуєте Ви заробітну 

плату на рівні не нижчому, 

ніж встановлено державою 

(не менше встановленої 

мінімальної заробітної 

плати)?” 

консультація  працівники 

підприємств, установ 

та організацій, 

представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

відділу з питань праці 

Міської ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 07 01 

17. Соціальний діалог місцевої 

влади з суспільством:  

“Чи отримуєте Ви заробітну 

плату повністю або частково 

“в конверті”?” 

Електронна 

консультація 

Серпень Громадськість міста, 

працівники 

підприємств, установ 

та організацій, 

представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

Рибак М.А., начальник 

відділу з питань праці 

Міської ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 07 01 

18. Надання пільг на житлово-

комунальні послуги 

Семінар з головами 

квартальних 

комітетів 

Подільського 

району міста 

Кропивницького 

Вересень Мешканці приватного 

сектора Подільського 

району міста 

Кропивницького 

Стецюк В.Н., начальник 

управління соціального 

захисту населення 

Подільської районної у 

місті Кропивницькому 

ради, (0522) 24 07 88 

19. Перспективи розвитку 

фізичної культури та спорту в 

місті 

Робоча зустріч Вересень Працівники галузі 

фізичної культури та 

спорту (тренери-

викладачі, керівники 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 

регіональних 

спортивних  

Колодяжний С.О., 

начальник управління 

молоді та спорту Міської 

ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 44 27 
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    федерацій), учні 

ДЮСШ та їх батьки, 

спортивна 

громадськість міста 

 

20. Шляхи подолання булінгу у 

закладах освіти 

Психолого-

педагогічний 

семінар 

Жовтень Батьківська громада 

міста, педагогічні 

працівники, депутати 

Міської ради міста 

Кропивницького, 

представники 

громадських 

організацій 

Кумпан С.Г., начальник 

відділу інспектування 

навчальних закладів 

управління освіти Міської 

ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 58 08 

21. Бібліотечна інклюзія: 

соціальна адаптація дітей з 

особливими потребами 

“Круглий стіл” Жовтень 

 

Громадськість міста Назарець А.Ф., начальник 

управління культури і 

туризму Міської ради 

міста Кропивницького, 

(0522) 22 25 33 

22. Адаптація дітей з особливими 

освітніми потребами до 

життя у сучасному 

суспільстві 

“Круглий стіл” Листопад Батьки дітей з 

особливими освітніми 

потребами, 

представники 

громадських 

організацій 

Кумпан С.Г., начальник 

відділу інспектування 

навчальних закладів 

управління освіти Міської 

ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 58 08 

23. Соціальний діалог місцевої 

влади з суспільством:  

“Чи отримуєте Ви заробітну 

плату на рівні не нижчому, 

ніж встановлено державою  

Електронна 

консультація 

Листопад Громадськість міста, 

працівники 

підприємств, установ 

та організацій, 

представники  

Рибак М.А., начальник 

відділу з питань праці 

Міської ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 07 01 
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 (не менше встановленої 

мінімальної заробітної 

плати)?” 

  інститутів 

громадянського 

суспільства 

 

24. Соціальний діалог місцевої 

влади з суспільством:  

“Чи отримуєте Ви заробітну 

плату повністю або частково 

“в конверті”?” 

Електронна 

консультація 

Грудень Громадськість міста, 

працівники 

підприємств, установ 

та організацій, 

представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

Рибак М.А., начальник 

відділу з питань праці 

Міської ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 07 01 

25. Соціальний діалог місцевої 

влади з суспільством:  

“Чи офіційно Ви 

працевлаштовані?” 

Електронна 

консультація 

Грудень Громадськість міста, 

працівники 

підприємств, установ 

та організацій, 

представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства, 

роботодавці 

Рибак М.А., начальник 

відділу з питань праці 

Міської ради міста 

Кропивницького,  

(0522) 24 07 01 

26. Проект нормативного акта 

“Про затвердження Програми 

оптимізації системи 

теплопостачання у місті 

Кропивницькому на 2019 рік” 

Проведення 

семінару, “круглого 

столу”, зустрічі з 

громадськістю, 

внесення питання 

на розгляд 

постійних комісій 

міської ради 

Протягом  

I кварталу 

Соціально вразливі 

верстви населення 

територіальної 

громади міста 

Кропивницького 

Казанок В.Р., головний 

спеціаліст-юрист 

Головного управління 

житлово-комунального 

господарства Міської ради 

міста Кропивницького,  

(0522) 22 05 06 

27. Проект нормативного акта  Організація зустрічі  Протягом  Громадськість міста Казанок В.Р., головний  
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 “Про затвердження 

Положення про порядок 

розміщення 

телекомунікаційних мереж, 

мереж зв’язку та іншого 

слабкострумового 

обладнання на опорах 

вуличного освітлення, на 

багатоквартирних житлових 

будинках, інших об’єктах 

нерухомого майна 

комунальної власності 

територіальної громади            

м. Кропивницького” 

з громадськістю, 

внесення питання 

на розгляд постійної 

комісії міської ради 

I кварталу  спеціаліст-юрист 

Головного управління 

житлово-комунального 

господарства Міської ради 

міста Кропивницького,  

(0522) 22 05 06 

28. Програма регенерації фортеці 

Святої Єлисавети  

Громадські 

обговорення 

Протягом  

IІ кварталу 

Громадськість міста Мездрін В.М., начальник 

управління 

містобудування та 

архітектури Міської ради 

міста Кропивницького, 

(0522) 22 59 55 

 

 

 

Начальник відділу з питань  

внутрішньої політики                       О.ГОРБЕНКО 
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