РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 25 січня 2022 року

№ 40

Про затвердження орієнтовного
плану проведення консультацій
з громадськістю на 2022 рік
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, відповідно до
статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010
року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики», відповідно до Порядку проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики в місті, затвердженого розпорядженням міського голови
від 19 червня 2015 року №79, Виконавчий комітет Кропивницької міської
ради
ВИРІШИВ:
Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю
на 2022 рік, що додається.

Міський голова

Володимир Поповічев 35 83 73

Андрій РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
25 січня 2022 року № 40
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік
№
з/п

Питання або проєкт
нормативно-правового акта

Захід, що
проводитиметься
у рамках консультацій з
громадськістю

1

2

3

1

2

Проєкт Стратегії розвитку
Кропивницької міської
територіальної громади до
2030 року
Проєкт містобудівної
документації «Внесення змін до
детального плану території в
районі вул. Козацької, провулків
Козацького та Курінного у
м. Кропивницькому»

Депутатський день в
освіті
Електронна
консультація

Строк
проведення
консультацій

4
І квартал
Січень

Січень

Соціальні групи
населення та
заінтересовані
сторони, на які
поширюватиметься дія
рішення, що буде
прийнято за результатами
консультацій

Контактні дані особи/виконавчого
органу, відповідального за
проведення консультації (телефон)

5

6

Депутати Кропивницької
міської ради, учительська
та батьківська спільноти

Л.Костенко, начальник управління
освіти, 35 83 42

Представники інститутів
І.Мартинова, т.в.о. начальника
громадянського
управління містобудування та
суспільства, громадськість архітектури, 35 83 51
міста

2
1
3

2
Проєкт містобудівної
документації «Детальний план
території в районі вулиці
Васнецова у м. Кропивницькому»
Проєкт Положення про комісію з
питань свободи совісті та
діяльності релігійних організацій

3
Електронна
консультація
Електронна
консультація

Січень - лютий

5

Галузь культури. Розвиток та
перспективи

Конференції

Січень березень

6

Актуальні питання розвитку
молодіжної політики в місті
Кропивницькому
Інформація до звіту про
виконання бюджету
Кропивницької міської
територіальної громади за
2021 рік
Про внесення змін до Положення
про проведення конкурсу програм
(проєктів, заходів) інститутів
громадянського суспільства “Дієві
ініціативи”

Електронна
консультація

Лютий

Електронна
консультація

Лютий

Представники інститутів
Л.Бочкова, начальник фінансового
громадянського
управління, 32 17 38
суспільства, громадськість
міста

Електронна
консультація

Лютий

Представники інститутів
громадянського
суспільства

4

7

8

4
Січень

5
Представники інститутів
громадянського
суспільства, громадськість
міста
Представники інститутів
громадянського
суспільства, в тому числі
релігійних громад
Керівники закладів
культури
м. Кропивницького, діячі
мистецтв та культури,
представники інститутів
громадського суспільства,
громадськість міста
Молодь віком від 14 до 35
років

6
І.Мартинова, т.в.о. начальника
управління містобудування та
архітектури, 35 83 51
О.Горбенко, начальник відділу
комунікацій з громадськістю,
35 83 73
А.Назарець, начальник управління
культури і туризму, 35 83 65

К.Черкасська, заступник начальника
управління молоді та спорту, 35 83 12

О.Горбенко, начальник відділу
комунікацій з громадськістю,
35 83 73

3
1
9

2
Обговореня Закону України «Про
соціальні послуги»

3
Круглий стіл

Лютий

10

Про роботу Кропивницького
міського центру обліку та
тимчасового перебування
бездомних осіб

День відкритих дверей

Лютий

11

Проєкт Стратегії розвитку міської
територіальної громади на період
до 2030 року

Електронна
консультація

Лютий –
березень 2022
року

12

Проєкт рішення Виконавчого
комітету Кропивницької міської
ради ”Про виконання бюджету
громади за 2021 рік та заходи на
2022 рік”
Звіти про виконання бюджетних
програм за 2021 рік
Щодо реалізації проєкту
«Професійний навігатор»

Електронна
консультація

Лютийберезень

Публічне
представлення
Електронна
консультація

Лютий

13
14

4

Березень

5
Отримувачі соціальних
послуг

Представники інститутів
громадянського
суспільства, бездомні
особи, профільні
спеціалісти
Громадськість міста,
представники інститутів
громадянського
суспільства, профільні
спеціалісти
Громадськість міста,
представники інститутів
громадянського
суспільства, засобів
масової інформації
Громадськість міста
Учні дев'ятих класів
закладів освіти міста,
батьківська громада,
вчителі

6
Л.Місюня, директор Комунального
закладу «Центр комплексної
реабілітації для дітей з інвалідністю
Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради»,
099 921 13 39
О.Нікітіна, соціальний працівник
Кропивницького міського центру
обліку та тимчасового перебування
бездомних осіб, 066 771 26 35
Л.Мельник, заступник начальника
управління економіки – начальник
відділу економічного розвитку
управління економіки департаменту з
питань економічного розвитку,
35 61 55
Л.Бочкова, начальник фінансового
управління, 32 17 38

Керівники виконавчих органів
С.Полудень, методист управління
світи, 35 83 48

4
1
15

2
Реформування сфери соціальних
послуг в умовах децентралізації

3
День відкритих дверей

4
Березень

16

Про роботу Кропивницького
міського соціального гуртожитку
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

День відкритих дверей

Березень

17

Громадянське суспільство та
влада: практика співпраці

Панельна дискусія

Березень

18

Популяризація та промоція
туристичного потенціалу міста

Інфотур

ІІ квартал
Квітеньчервень

19

Про написання та реалізацію
проєктів в межах конкурсу “Дієві
ініціативи”

Воркшоп

Квітень

5
Отримувачі соціальних
послуг

6
Л.Місюня, директор Комунального
закладу «Центр комплексної
реабілітації для дітей з інвалідністю
Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради»,
099 921 13 39
Прийомні і опікунські
О.Суржиков, соціальний педагог
сім'ї, ДБСТ, особи з числа Кропивницького міського соціального
дітей-сиріт та дітей,
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського позбавлених батьківського
піклування
піклування,
066 284 83 21
Представники інститутів
О.Горбенко, начальник відділу
громадянського
комунікацій з громадськістю,
суспільства, депутатського 35 83 73
корпусу
Журналісти, блогери,
працівники виконавчих
органів міської ради,
громадськість міста
Представники інститутів
громадянського
суспільства, учасники
конкурсу проєктів
інститутів громадянського
суспільства “Дієві
ініціативи”

А.Назарець, начальник управління
культури і туризму, 35 83 65
О.Горбенко, начальник відділу
комунікацій з громадськістю,
35 83 73

5
1
20

2
Інформація до звіту про
виконання бюджету громади за
січень-березень 2022 року

3
Електронна
консультація

4
Квітень

21

Про встановлення розмірів ставок
єдиного податку

Квітень

22

Обговорення перспектив розвитку
профільної освіти у місті
Кропивницькому

Засідання
Координаційної ради з
питань розвитку
підприємництва
Круглий стіл

23

Збір пропозицій для
удосконалення шкільного меню у
закладах освіти міста на
наступний навчальний рік
Особливості реабілітації дітей з
інвалідностю

Електронна
консультація

Травень

День відкритих дверей

День незалежності: плануємо
разом

Зустріч з
представниками
волонтерських та
ветеранських
організацій

24

25

5
Громадськість міста,
представники інститутів
громадянського
суспільства, засобів
масової інформації
Суб'єкти господарювання

6
Л.Бочкова, начальник фінансового
управління, 32 17 38

Керівники закладів освіти,
представники
профспілкових
організацій, учні, вчителі
Батьківська та учнівська
громади міста

С.Гавриш, головний спеціаліст
управління освіти, 35 83 48

Травень

Законні представники
дітей з інвалідністю,
профільні спеціалісти

Червень

Представники інститутів
громадянського
суспільства

Л.Місюня, директор Комунального
закладу «Центр комплексної
реабілітації для дітей з інвалідністю
Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради»,
099 921 13 39
О.Горбенко, начальник відділу
комунікацій з громадськістю,
35 83 73

Квітень

Т.Ломова, начальник управління
економіки департаменту з питань
економічного розвитку, 35 61 51

І.Сидоренко, головний спеціаліст
управління освіти, 35 83 49

6
1
26

27

28

2
Взаємодія та партнерство. Заходи
програми розвитку
громадянського суспільства
«Діалог» на 2023-2028 роки
Про роботу Кропивницького
міського соціального гуртожитку
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування
Про роботу Кропивницького
міського центру обліку та
тимчасового перебування
бездомних осіб

3
Майстерня майбутнього

4
Червень

День відкритих дверей

Червень

День відкритих дверей

Червень

ІІІ квартал
Липень

29

Освітній процес в мистецькій
школі. Нові можливості

Круглий стіл

30

Інформація до звіту про
виконання бюджету
Кропивницької міської
територіальної громади за перше
півріччя 2022 року

Електронна
консультація

Липень

5
Представники інститутів
громадянського
суспільства, депутатського
корпусу
Прийомні і опікунські
сім'ї, ДБСТ, особи з числа
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування
Представники інститутів
громадянського
суспільства, профільні
спеціалісти, бездомні
особи, отримувачі послуг

6
О.Горбенко, начальник відділу
комунікацій з громадськістю,
35 83 73

Керівники закладів
культури м.
Кропивницького, діячі
мистецтв та культури,
представники
громадських організацій,
громадськість міста
Громадськість міста,
представники інститутів
громадянського
суспільства, засобів
масової інформації

А.Назарець, начальник управління
культури і туризму, 35 83 65

О.Суржиков, соціальний педагог
Кропивницького міського соціального
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківского піклування,
066 284 83 21
О.Павлов, фахівець із соціальної
роботи Кропивницького міського
центру обліку та тимчасового
перебування бездомних осіб,
066 771 26 35

Л.Бочкова, начальник фінансового
управління, 32 17 38

7
1
31

2
Проєкт рішення «Про
затвердження Програми сприяння
розвитку громадянського
суспільства в місті
Кропивницькому на
2023-2028 роки «Діалог»
Надання соціальних послуг для
дітей з інвалідністю у
Кропивницькій міській
територіальній громаді

3
Електронна
консультація

4
Серпень

5
6
Представники інститутів
О.Горбенко, начальник відділу
громадянського
комунікацій з громадськістю,
суспільства, громадськість 35 83 73
міста,

День відкритих дверей

Серпень

Законні представники
дітей з інвалідністю,
профільні спеціалісти

33

Про реабілітацію дітей з
інвалідністю

День відкритих дверей

Вересень

34

Про роботу Кропивницького
міського центру обліку та
тимчасового перебування
бездомних осіб

День відкритих дверей

Вересень

35

Про роботу Кропивницького
міського соціального гуртожитку
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

День відкритих дверей

Вересень

32

Л.Місюня, директор Комунального
закладу «Центр комплексної
реабілітації для дітей з інвалідністю
Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради»,
099 921 13 39
Законні представники
Л.Місюня, директор Комунального
дітей з інвалідністю,
закладу «Центр комплексної
профільні спеціалісти
реабілітації для дітей з інвалідністю
Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради»,
099 921 13 39
Представники інститутів
В.Цуркан, фахівець із соціальної
громадянського
роботи Кропивницького міського
суспільства, профільні
центру обліку та тимчасового
спеціалісти, бездомні
перебування бездомних осіб,
особи, отримувачі послуг 066 771 26 35
Прийомні і опікунські
О.Суржиков, соціальний педагог
сім'ї, ДБСТ, особи з числа Кропивницького міського соціального
дітей-сиріт та дітей,
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського позбавлених батьківского піклування,
піклування
066 284 83 21

8
1
36

2
Розширення співпраці
інклюзивно-ресурсних центрів
міста з громадськими
організаціями

3
4
Педагогічний консиліум Вересень

37

Моніторинг ефективності роботи
закладів позашкільної освіти

Електронна
консультація

38

Актуальні питання розвитку
молодіжної політики в місті
Кропивницькому
Обговорення пілотного проєкту
«Розвиток соціальних послуг»

Електронна
консультація,
комунікативна зустріч
Круглий стіл

Інформація до звіту про
виконання бюджету
Кропивницької міської
територіальної громади за січеньвересень 2022 року
Перспективи розвитку дошкільної
освіти в умовах демографічної
кризи

39

40

41

5
Педагоги закладів
спеціальної освіти, батьки
дітей з особливими
освітніми потребами,
представники інститутів
громадянського
суспільства
Вихованці закладів
позашкільної освіти,
педагоги, батьківська
громада

6
І.Навроцька, спеціаліст І категорії
управління освіти, 35 83 48

Молодь віком від 14 до 35
років

К.Черкасська, заступник начальника
управління молоді та спорту, 35 83 12

Жовтень

Законні представники
дітей з інвалідністю

Електронна
консультація

Жовтень

Круглий стіл

Листопад

Громадськість міста,
представники інститутів
громадянського
суспільства, засобів
масової інформації
Батьківська громада міста,
керівники закладів
дошкільної освіти

Л.Місюня, директор Комунального
закладу «Центр комплексної
реабілітації для дітей з інвалідністю
Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради»,
099 921 13 39
Л.Бочкова, начальник фінансового
управління, 32 17 38

Вересень

ІV квартал
Жовтень

А.Ткач, головний спеціаліст
управління освіти, 35 83 45

О.Борщенко, спеціаліст І категорії
управління освіти, 35 83 48

9
1
42

2
Державні стандарти соціальних
послуг

3
Круглий стіл

4
Грудень

5
Законні представники
дітей з інвалідністю

43

Про доцільність встановлення
відеоспостереження в закладах
освіти міста
Про роботу Кропивницького
міського соціального гуртожитку
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

Електронна
консультація

Грудень

Батьківська громада міста,
педагогічні працівники

День відкритих дверей

Грудень

Прийомні і опікунські
сім'ї, ДБСТ, особи з числа
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

45

Про роботу Кропивницького
міського центру обліку та
тимчасового перебування
бездомних осіб

День відкритих дверей

Грудень

46

Перегляд тарифу на проїзд одного
пасажира в електротранспорті
м. Кропивницького

Збори зацікавлених
сторін

Грудень

Представники інститутів
громадянського
суспільства, профільні
спеціалісти, бездомні
особи, отримувачі послуг
Пасажири міського
електротранспорту,
представники інститутів
громадянського
суспільства

44

6
Л.Місюня, директор Комунального
закладу «Центр комплексної
реабілітації для дітей з інвалідністю
Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради»,
099 921 13 39
А.Ткаченко, спеціаліст І категорії
управління освіти, 35 83 49
О.Суржиков, соціальний педагог
Кропивницького міського соціального
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування,
066 284 83 21
О.Павлов, фахівець із соціальної
роботи Кропивницького міського
центру обліку та тимчасового
перебування бездомних осіб,
066 771 26 35
В.Пугач, головний спеціаліст
управління транспорту та зв’язку,
35 83 14

10
1
47

2
Проєкт рішення «Про бюджет
Кропивницької міської
територіальної громади на
2023 рік»

3
Електронна
консультація

4
Грудень

5
Громадськість міста,
представники інститутів
громадянського
суспільства, засобів
масової інформації

6
Л.Бочкова, начальник фінансового
управління, 32 17 38

48

Проєкт рішення «Про орієнтовний Електронна
план проведення консультацій з
консультація
громадськістю на 2023 рік»

Грудень

О.Горбенко, начальник відділу
комунікацій з громадськістю,
35 83 73

49

Про зміни назв топонімічних
об’єктів міста Кропивницького

Протягом року

Громадськість міста,
представники інститутів
громадянського
суспільства
Члени територіальної
громади

Начальник відділу
комунікацій з громадськістю

Електронні консультації

А.Назарець, начальник управління
культури і туризму, 35 83 65

Оксана ГОРБЕНКО

