
    
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 14 лютого 2023 року         № 69 
 

  

 

Про затвердження орієнтовного  

плану проведення консультацій  

з громадськістю на 2023 рік 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 59                    

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996                                  

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики», Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики в місті, затвердженого 

розпорядженням міського голови від 19 червня 2015 року №79, з метою 

створення умов та залучення громадськості щодо обговорення та вирішення 

важливих для Кропивницької міської територіальної громади питань                  

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

Затвердити орієнтовний план проведення консультацій  з громадськістю 

на 2023 рік, що додається. 

 

 

 

Секретар міської ради         Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Володимир Поповічев 35 83 73



 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

 Рішення Виконавчого комітету 

 Кропивницької міської ради  

 14 лютого 2023 року № 69 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  

проведення консультацій з громадськістю на 2023 рік  
 

№ 

з/п 

Питання або проєкт 

нормативно-правового акта 

Захід, що 

проводитиметься  

у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

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) 

 

1 2 3 4 5 6 

І квартал 

1 Освітній процес в мистецькій школі. 

Вимоги часу та створення нових 

можливостей у сучасних реаліях 

Круглий стіл Лютий Керівники закладів 

культури 

м.Кропивницького, діячі 

мистецтв та культури, 

представники 

громадських організацій, 

громадськість міста 

 

 

 

 

А.Назарець, начальник управління 

культури і туризму, 35 83 65 



2 

1 2 3 4 5 6 

2 Проєкт містобудівної 

документації “Внесення змін до 

Генерального плану та Плану 

зонування території міста 

Кропивницький (окремої її частини – 

земельної ділянки з кадастровим 

номером 3510100000:36:304:0014 в 

межах вулиць Михайлівської та 

Миколи Смоленчука)” з розділом 

“Охорона навколишнього 

природного середовища” 

Електронна 

консультація 

Лютий Громадськість міста І.Мартинова, т.в.о. начальника 

управління містобудування та 

архітектури, 35 83 51 

3 Перемога, взаємодія, партнерство. 

Планування на 2023 рік 

Круглий стіл Лютий Представники інститутів 

громадянського 

суспільства, Громадська 

рада при виконавчому 

комітеті Кропивницької 

міської ради 

О.Горбенко, начальник відділу 

комунікацій з громадськістю, 
35 83 73 

4 Публічне представлення інформації 

до звіту про виконання бюджету 

Кропивницької міської 

територіальної громади за 2022 рік 

Електронна 

консультація 

Лютий  Громадськість міста, 

представники інститутів 

громадянського 

суспільства, представники 

фінансового управління 

Л.Бочкова, начальник фінансового 

управління Кропивницької міської 

ради, 32 17 38 

5 Про виконання у 2022 роцi Головним 

управлiнням житлово- 

комунального господарства 

Кропивницької мiської ради 

заходiв Комплексної програми 

розвитку житлово-комунальноrо 

господарства та безпеки дорожнього 

руху в місті Кропивницькому                   

на 2021-2025 роки 

Публічний звіт Лютий – 

березень 

Громадськість міста В.Кухаренко, начальник Головного 

управлiння житлово-комунального 

господарства Кропивницької мiської 

ради, 35 83 59 



3 

1 2 3 4 5 6 

6 Проєкт рішення Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради 

”Про виконання бюджету громади за 

2022 рік та заходи на 2023 рік” 

Електронна 

консультація 

Лютий-

березень 

Громадськість міста, 

представники інститутів 

громадянського 

суспільства, засоби 

масової інформації 

Л.Бочкова, начальник фінансового 

управління Кропивницької міської 

ради, 32 17 38, 

7 Про виконання Програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства 

в місті Кропивницькому на 2020-

2022 роки “Діалог” за 2022 рік 

Публічний звіт Лютий-

березень 

Представники інститутів 

громадянського 

суспільства, засоби 

масової інформації 

О.Горбенко, начальник відділу 

комунікацій з громадськістю, 

35 83 73 

8 Про виконання бюджетних програм 

у галузі охорони здоров’я за 2022 рік  

Публічний звіт Лютий - 

березень 

Громадськість міста, 

представники інститутів 

громадянського 

суспільства, засоби 

масової інформації 

Т.Бондарь, начальник відділу 

фінансово-правового забезпечення, 

бухгалтерського обліку і звітності 

управління охорони здоров’я, 

095 467 88 07 

9 Арттерапевтичні методи роботи з 

внутрішньо переміщеними особами 

Артлабораторія Березень  Керівники закладів 

культури 

м. Кропивницького, 

бібліотекарі, 

представники 

громадських організацій, 

громадськість міста 

А.Назарець, начальник управління 

культури і туризму, 35 83 65 

10 Організація дистанційного навчання 

в закладах загальної середньої освіти 

м. Кропивницького 

Електронна 

консультація: 

онлайн опитування 

Березень Учасники освітнього 

процесу (батьки учнів) 

О.Стрюкова, директор комунальної 

установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників Кропивницької міської 

ради», 066 710 35 92 

 

 

 

 

 



4 

1 2 3 4 5 6 

ІІ квартал 

11 Про внесення змін до Положення  

про проведення конкурсу програм 

(проєктів, заходів) інститутів 

громадянського суспільства “Дієві 

ініціативи” 

Електронна 

консультація 

Квітень Представники інститутів 

громадянського 

суспільства, Громадська 

рада при виконавчому 

комітеті Кропивницької 

міської ради 

О.Горбенко, начальник відділу 

комунікацій з громадськістю, 

35 83 73 

12 Про написання та реалізацію 

проєктів в межах конкурсу “Дієві 

ініціативи” 

Воркшоп Квітень Представники інститутів 

громадянського 

суспільства, переможці 

конкурсу “Дієві 

ініціативи” 

О.Горбенко, начальник відділу 

комунікацій з громадськістю, 

35 83 73 

13 Про необхідність відкриття «Літніх 

шкіл» влітку 2023 року 

Електронна 

консультація: 

онлайн опитування 

Квітень  Учасники освітнього 

процесу (батьки учнів) 

А.Ткач, головний спеціаліст відділу 

по роботі з закладами освіти 

управління освіти, 050 568 14 35 

14 Галузь культури. Розвиток та 

перспективи 

Конференція Квітень Керівники закладів 

культури 

м. Кропивницького, діячі 

мистецтв та культури, 

представники 

громадських організацій, 

громадськість міста 

С.Тимків, директор міської 

централізованої бібліотечної системи 

міста Кропивницького, 37 91 69 

15 Інформація до звіту про виконання 

бюджету громади за січень-березень 

2023 року 

Електронна 

консультація 

Квітень Громадськість міста, 

представники інститутів 

громадянського 

суспільства, засоби 

масової інформації 

Л.Бочкова, начальник фінансового 

управління Кропивницької міської 

ради, 32 17 38 

16 Форум інститутів громадянського 

суспільства 

Форум Травень Представники інститутів 

громадянського 

суспільства 

О.Горбенко, начальник відділу 

комунікацій з громадськістю, 

35 83 73 



5 

1 2 3 4 5 6 

17 Якість харчування в закладах 

дошкільної освіти  

Електронна 

консультація: 

онлайн опитування 

Червень Учасники освітнього 

процесу (батьки учнів) 

І.Сидоренко, головний спеціаліст 

відділу юридичного та фінансового 

забезпечення управління освіти, 

050 812 73 13 

 

 

 

 

ІІІ квартал 

18 Шляхи реалізації права на 

збереження культурної самобутності 

національних меншин (спільнот) 

Круглий стіл Липень Містяни, які належать до 

національних меншин 

(спільнот), члени 

громадських об'єднань, 

діячі культури,працівники 

міських закладів культури 

О.Полячок, директор 

Кропивницького музею музичної 

культури ім. К.Шимановського,        

24 62 51 

19 Інформація до звіту про виконання 

бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади за перше 

півріччя 2023 року 

Електронна 

консультація 

Липень Громадськість міста, 

представники інститутів 

громадянського 

суспільства, засоби 

масової інформації 

Л.Бочкова, начальник фінансового 

управління Кропивницької міської 

ради, 32 17 38 

20 Проєкт рішення міської ради              

"Про затвердження Програми 

розвитку малого та середнього 

підприємництва Кропивницької 

міської територіальної громади на 

2024-2026 роки" 

Електронна 

консультація 

Серпень - 

вересень 

Суб'єкти господарювання 

Кропивницької міської 

територіальної громади 

Т.Ломова, начальник управління 

економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, 35 61 51 



6 

1 2 3 4 5 6 

21 Проєкт рішення міської ради "Про 

затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу 

Кропивницької міської 

територіальної громади                         

на 2024-2026 роки 

Електронна 

консультація 

Серпень - 

вересень 

Мешканці Кропивницької 

міської територіальної 

громади, суб"єкти 

господарювання, 

інвестори 

Т.Ломова, начальник управління 

економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, 35 61 51 

22 Проєкт рішення міської ради "Про 

затвердження Програми зайнятості 

населення Кропивницької міської 

територіальної громади на  

2024-2026 роки" 

Електронна 

консультація 

Серпень - 

вересень 

Працездатні безробітні, 

внутрішньо переміщені 

особи 

М.Рибак, начальник відділу праці 

департаменту економічного розвитку, 

тел. 35 83 37 

23 Реалізація державної політики в 

сфері надання соціальних послуг для 

дітей з інвалідністю у                         

м. Кропивницькому 

Круглий стіл Вересень Отримувачі соціальних 

послуг 

Л.Місюня, директор Комунального 

закладу «Центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю 

Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради», 

099 921 13 39 

ІV квартал 

24 Інформація до звіту про виконання 

бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади за січень-

вересень 2023 року 

Електронна 

консультація 

Жовтень Громадськість міста, 

представники інститутів 

громадянського 

суспільства, засоби 

масової інформації 

Л.Бочкова, начальник фінансового 

управління Кропивницької міської 

ради, 32 17 38 

25 Організація дистанційного навчання 

в закладах загальної середньої освіти 

м. Кропивницького 

Електронна 

консультація: 

онлайн опитування 

Жовтень Учасники освітнього 

процесу 

О.Стрюкова, директор комунальної 

установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників Кропивницької міської 

ради», 066 710 35 92 



7 

1 2 3 4 5 6 

26 Програма економічного і 

соціального розвитку 

Кропивницької  міської 

територіальної громади на 2024 рік 

та основних напрямів розвитку на 

2025 і 2026 роки 

Електронна 

консультація, 

обговорення за 

участю 

представників 

громадськості та  

депутатського 

корпусу 

Жовтень - 

листопад 

Громадськість міста, 

представники інститутів 

громадянського 

суспільства 

Л.Мельник, заступник начальника 

управління економіки – начальник 

відділу економічного розвитку 

управління економіки департаменту        

з питань економічного розвитку,  

35 61 55 

27 Пріоритети і тренди роботи дитячих 

бібліотек 

Круглий стіл Листопад Керівники закладів 

культури 

м. Кропивницького, 

бібліотекарі, 

представники 

громадських організацій, 

громадськість міста 

С.Тимків, директор міської 

централізованої бібліотечної системи 

міста Кропивницького, 37 91 69 

28 Проєкт рішення ”Про бюджет 

Кропивницької міської 

територіальної громади на 2024 рік” 

Електронна 

консультація 

Грудень Громадськість міста, 

представники інститутів 

громадянського 

суспільства, засоби 

масової інформації 

Л.Бочкова, начальник фінансового 

управління Кропивницької міської 

ради, 32 17 38 

29 Проєкт рішення «Про орієнтовний 

план проведення консультацій з 

громадськістю на 2024 рік» 

Електронна 

консультація 

Грудень Громадськість міста, 

представники інститутів 

громадянського 

суспільства 

О.Горбенко, начальник відділу 

комунікацій з громадськістю, 

35 83 73 

30 Про зміни назв топонімічних 

об’єктів Кропивницької міської 

територіальної громади 

Електронні 

консультації 

Протягом року Члени територіальної 

громади 

А.Назарець, начальник управління 

культури і туризму, 35 83 65 

 

Начальник відділу 

комунікацій з громадськістю                    Оксана ГОРБЕНКО 


