
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 26 січня 2021 року           № 29

Про затвердження орієнтовного 
плану проведення консультацій 
з громадськістю на 2021 рік

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  відповідно  до
статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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  Кропивницької
міської ради

В И Р І Ш И В :

Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю
на 2021 рік, що додається.

Міський голова          Андрій РАЙКОВИЧ

Дмитро Татарченко 35 83 73



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради 
26 січня 2021 року № 29

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 
проведення консультацій з громадськістю на 2021 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
1. Детальні плани території в 

районі вулиць Героїв 
України, Генерала Жадова та
Юрія Коваленка

Публічне 
обговорення

Січень Громадськість міста Жарова І.М., головний 
спеціаліст відділу планування 
управління містобудування та 
архітектури, (0522) 35 83 51

2. Надання субсидії на 
житлово-комунальні послуги
в грошовій формі

Зустріч з головами 
квартальних 
комітетів

Лютий Мешканці приватного 
сектора Фортечного 
району міста 
Кропивницького

Лункан Т.В., начальник відділу 
прийому громадян центру по 
наданню державних допомог 
управління соціального захисту 
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населення Фортечної районної у
місті Кропивницькому ради, 
050 723 36 65

3. Зміни до законодавчих актів, 
що стосуються призначення 
різних видів державних 
допомог

Зустріч з головами 
квартальних 
комітетів

Лютий Малозабезпечені 
верстви населення, 
пенсіонери, особи з 
інвалідністю

Цуркан Н.С., перший заступник 
начальника управління - 
начальник Центру соціальних 
виплат та компенсацій 
Подільської районної у місті 
Кропивницькому ради,
(0522) 24 98 18

4. Актуальні питання розвитку 
молодіжної політики в місті 

Електронна 
консультація, 
комунікативні 
зустрічі 

Березень Школярі, студенти, 
працевлаштована 
молодь 

Черкасська К.В., 
т.в.о. начальника управління 
молоді та спорту, 
(0522) 35 83 12

5. Актуальні питання 
профільної освіти у старшій 
школі

Круглий стіл Березень Учнівська молодь, 
батьківська громада 
міста, педагогічні 
працівники

Кумпан С.Г., начальник відділу 
інспектування навчальних 
закладів управління освіти, 
(0522) 35 83 42 
Челідзе О.В., методист відділу 
методичного забезпечення 
кадрової політики управління 
освіти, (0522) 35 83 42

6. Інформація про виконання 
бюджетних програм за           
2020 рік

Публічне 
представлення

Березень Громадськість міста Рахуба Н.А., директор 
департаменту - начальник 
управління економіки 
департаменту з питань 
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економічного розвитку, торгівлі 
та інвестицій, (0522) 35 83 06

7. Забезпечення санаторно-
курортним лікуванням 
деяких пільгових категорій 
громадян

Зустріч з головами 
квартальних 
комітетів

Березень Пільгові категорії 
населення

Твердоступ І.А., начальник 
відділу побутового 
обслуговування населення 
управління соціального захисту 
населення Подільської районної
у місті Кропивницькому ради, 
(0522) 30 87 90

8. Актуальні питання діяльності
та розвитку мистецьких шкіл

Конференція Березень Керівники закладів 
культури                       
м. Кропивницького, 
діячі мистецтв та 
культури, 
представники 
громадських 
організацій

Назарець А.Ф., начальник 
управління культури і туризму, 
(0522) 35 83 65

9. Про виконання бюджету в 
галузі охорони здоров'я

Звіт перед 
громадськістю

І квартал 
2021 року

Працівники медичних 
закладів, 
представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, 
громадськість міста

Макарук О.О., начальник 
управління охорони здоров’я, 
(0522) 35 83 15
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10. Збір пропозицій з метою 

урізноманітнення меню 
шкільної їдальні

Електронна 
консультація

Квітень Батьківська громада 
міста, представники 
громадських 
організацій

Кумпан С.Г., начальник відділу 
інспектування навчальних 
закладів управління освіти,
(0522) 35 83 72
Сидоренко І.П., провідний 
спеціаліст відділу інженерного 
забезпечення та матеріального 
постачання управління освіти, 
(0522) 35 83 72

11. Надання пільг на житлово-
комунальні послуги

Зустріч з головами 
квартальних 
комітетів

Квітень Мешканці приватного 
сектора Фортечного 
району міста 
Кропивницького

Гребенюк О.А., начальник 
відділу персоніфікованого 
обліку управління соціального 
захисту населення Фортечної 
районної у місті 
Кропивницькому ради, 
099 706 89 68

12. Написання та реалізація 
проєктів, розроблених в 
межах конкурсу “Дієві 
ініціативи”

Воркшоп Квітень Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, учасники 
конкурсу проєктів 
“Дієві ініціативи”

Горбенко О.А., начальник 
відділу з питань внутрішньої 
політики, (0522) 35 83 73

13. Соціальний діалог місцевої 
влади з суспільством: онлайн
опитування “Чи отримуєте 
Ви заробітну плату офіційно,

Опитування на 
офіційному вебсайті
Кропивницької 
міської ради

Квітень Громадськість міста, 
працівники 
підприємств, установ, 
організацій

Рибак М.А., начальник відділу з 
питань праці, (0522) 35 83 37
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повністю, на рівні не нижче 
законодавчо встановленого 
розміру?”

14. “Дорога до музею” Дослідницька 
прогулянка

Травень Працівники музеїв, 
посадові особи 
місцевого 
самоврядування, 
громадськість міста

Назарець А.Ф., начальник 
управління культури і туризму, 
(0522) 35 83 65

15. Про порядок надання пільг 
на житлово-комунальні 
послуги

Зустріч з головами 
квартальних 
комітетів

Травень Пільгові категорії 
населення

Крамаренко Т.М., начальник 
відділу персоніфікованого 
обліку та пільг управління 
соціального захисту населення 
Подільської районної у місті 
Кропивницькому ради,
(0522) 24 96 60

16. Аналіз механізмів 
забезпечення гендерної 
рівності в місті

Електронні 
консультації, 
опитування, 
семінари, зустрічі з 
громадськістю 

Травень-
вересень 

Місцеві неурядові 
організації, 
користувачі послуг, 
включаючи молодь, 
люди похилого віку, 
люди з обмеженими 
можливостями, люди 
різних релігій і 
вірувань, інші 
зацікавлені сторони 

Черкасська К.В., т.в.о. 
начальника управління молоді 
та спорту, (0522) 35 83 12
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17. Зміни в пенсійному 

законодавстві України
Зустріч з головами 
квартальних 
комітетів

Червень Пенсіонери Новіченко В.О., начальник 
відділу нагляду за правильністю
призначення (перерахунку) і 
виплати пенсій управління 
соціального захисту населення 
Подільської районної у місті 
Кропивницькому ради,
(0522) 30 87 90

18. День незалежності: плануємо
разом

Зустріч з 
представниками 
інститутів 
громадянського 
суспільства, 
електронна 
консультація

Червень Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства

Горбенко О.А., начальник 
відділу з питань внутрішньої 
політики, (0522) 35 83 73

19. Про встановлення тарифу за 
одну поїздку пасажира у 
міському електричному 
транспорті міста 
Кропивницького

Громадське 
обговорення

ІІ квартал 
2021 року

Користувачі 
громадського 
пасажирського 
транспорту міста 
Кропивницького

Пугач В.В., головний спеціаліст 
відділу організації 
пасажирських перевезень та 
дорожнього руху управління 
розвитку транспорту та зв’язку, 
(0522) 35 83 14

20. Про встановлення граничної 
вартості разового проїзду 
одного пасажира на міських 
автобусних маршрутах 

Круглий стіл ІІ квартал 
2021 року

Коричтувачі 
громадського 
пасажирського 
транспорту міста 

Пугач В.В., головний спеціаліст 
відділу організації 
пасажирських перевезень та 
дорожнього руху управління 
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загального користування 
міста Кропивницького

Кропивницького розвитку транспорту та зв’язку, 
(0522) 35 83 14

21. Соціальний діалог місцевої 
влади з суспільством: онлайн
опитування “Чи маєте Ви 
трудові права: безпечні 
умови праці в межах 
посадових обов’язків, 
робочий день напередодні 
святкових і неробочих днів?”

Опитування на 
офіційному вебсайті
Кропивницької 
міської ради

Липень Громадськість міста, 
працівники 
підприємств, установ, 
організацій

Рибак М.А., начальник відділу з 
питань праці, (0522) 35 83 37

22. Про наслідки несвоєчасного 
інформування щодо змін та 
обставин отримувачами 
субсидії

Зустріч з головами 
квартальних 
комітетів

Серпень Малозабезпечені 
верстви населення, 
пенсіонери

Тарасенко Н.М., начальник 
відділу державних соціальних 
інспекторів управління 
соціальног захисту населення 
Подільської районної у місті 
Кропивницькому ради,
(0522) 32 15 50

23. “Громадянське суспільство 
та влада: практика співпраці”

Панельна дискусія Серпень Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства

Горбенко О.А., начальник 
відділу з питань внутрішньої 
політики, (0522) 35 83 73

24. Обговорення підсумків 
роботи Літніх профільних 
шкіл

Електронна 
консультація

Вересень Батьківська громада 
міста, учнівська 
молодь, представники 
громадських 
організацій

Кумпан С.Г., начальник відділу 
інспектування навчальних 
закладів управління освіти, 
(0522) 35 83 72



8

1 2 3 4 5 6
Ткач А.В., спеціаліст
І категорії відділу юридичного 
та фінансового забезпечення 
управління освіти, 
(0522) 35 83 72

25. Реалізація державних 
програм з питань 
забезпечення осіб з 
інвалідністю, інших осіб 
технічними та іншими 
засобами реабілітації

Зустріч з головами 
квартальних 
комітетів

Вересень Особи з інвалідністю Твердоступ І.А., начальник 
відділу побутового 
обслуговування населення 
управління соціального захисту 
населення Подільської районної
у місті Кропивницькому ради, 
(0522) 30 87 90

26. Шляхи підвищення якості 
роботи інклюзивно-
ресурсних центрів міста

Круглий стіл Жовтень Батьківська громада 
міста, представники 
громадських 
організацій, керівники
ІРЦ та закладів 
спеціальної освіти

Кумпан С.Г., начальник відділу 
інспектування навчальних 
закладів управління освіти, 
(0522) 35 83 72
Навроцька І.Г., спеціаліст І 
категорії відділу інспектування 
навчальних закладів управління 
освіти, (0522) 35 83 72

27. Зміни до законодавчих актів, 
що стосуються призначення 
різних видів державних 
допомог

Зустріч з головами 
квартальних 
комітетів

Жовтень Малозабезпечені 
верстви населення, 
пенсіонери, особи з 
інвалідністю

Цуркан Н.С., перший заступник 
начальника управління - 
начальник Центру соціальних 
виплат та компенсацій 
Подільської районної у місті 
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Кропивницькому ради,
(0522) 24 98 18

28. Соціальний діалог місцевої 
влади з суспільством: онлайн
опитування “Чи маєте Ви 
соціальні гарантії: відпустки,
страхові виплати в разі 
непрацездатності, 
можливість навчатися, 
додаткові соціальні гарантії 
для жінок та працівників з 
дітьми?”

Опитування на 
офіційному вебсайті
Кропивницької 
міської ради

Жовтень Громадськість міста, 
працівники 
підприємств, установ, 
організацій

Рибак М.А., начальник відділу з 
питань праці, (0522) 35 83 37

29. “Простір бібліотеки. 
Креативний підхід”

Круглий стіл Листопад Працівники бібліотек, 
вчителі та учні шкіл, 
представники 
громадських 
організацій

Назарець А.Ф., начальник 
управління культури і туризму, 
(0522) 35 83 65

30. Соціальний діалог місцевої 
влади з суспільством: онлайн
опитування “Чи оформлені 
Ваші трудові відносини з 
роботодавцем”

Опитування на 
офіційному вебсайті
Кропивницької 
міської ради

Протягом 
року

Громадськість міста, 
працівники 
підприємств, установ, 
організацій

Рибак М.А., начальник відділу з 
питань праці, (0522) 35 83 37

Начальник відділу з питань
внутрішньої політики          Оксана ГОРБЕНКО


