
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 14 січня 2020 року              № 5

Про затвердження орієнтовного 
плану проведення консультацій 
з громадськістю на 2020 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  Міської  ради
міста Кропивницького

В И Р І Ш И В  :

Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю
на 2020 рік, що додається.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради  Олександр МОСІН

Дмитро Татарченко 24 08 85



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
14 січня 2020 року № 5

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 
проведення консультацій з громадськістю на 2020 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/структурного

підрозділу, відповідального за
проведення консультації

(телефон)

1 2 3 4 5 6
1. Про зміни назв топонімічних 

об'єктів м. Кропивницького 
Електронні 
консультації

Протягом 
року

Громадськість міста Назарець А.Ф., начальник 
управління культури і туризму 
Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 22 25 33
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2. Проєкт рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста 
Кропивницького “Про 
затвердження Положення про 
проведення міського конкурсу 
з визначення програм 
(проєктів, заходів), 
розроблених ІГС щодо 
розвитку громадянського 
суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається 
фінансова підтримка з 
міського бюджету”

Засідання 
ініціативної групи

Січень Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, 
Громадська рада при 
Виконавчому комітеті 
Міської ради міста 
Кропивницького

Горбенко О.А., начальник 
відділу з питань внутрішньої 
політики Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 24 08 85

3. Проєкт рішення Виконавчого 
комітету Міської ради міста 
Кропивницького “Про 
затвердження Положення про 
проведення міського конкурсу 
з визначення програм 
(проєктів, заходів), 
розроблених ІГС щодо 
розвитку громадянського 
суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається 
фінансова підтримка з 
міського бюджету

Електронні 
консультації 

Лютий Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, 
Громадська рада при 
Виконавчому комітеті 
Міської ради міста 
Кропивницького

Горбенко О.А., начальник 
відділу з питань внутрішньої 
політики Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 24 08 85
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4. “Громадська рада: всі “за” і 

“проти”
Обговорення у 
форматі “світового 
кафе”

Лютий Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, 
Громадська рада при 
Виконавчому комітеті 
Міської ради міста 
Кропивницького

Горбенко О.А., начальник 
відділу з питань внутрішньої 
політики Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 24 08 85

5. Про підсумки виконання 
Програми розвитку культури і 
туризму Міської ради міста 
Кропивницького за 2019 рік та
перспективи на 2020 рік

Засідання Ради по 
культурі і туризму 
управління культури
і туризму Міської 
ради міста 
Кропивницького 

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

Назарець А.Ф., начальник 
управління культури і туризму 
Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 22 25 33

6. Проєкт 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, 

Нарада Лютий Громадяни міста, які 
вчинили злочини та 
інші неправомірні дії 
та відбувають 
покарання у вигляді 
безоплатних 
громадських робіт на 
2020 рік

Казанок В.Р., головний 
спеціаліст-юрист Головного 
управління житлово-
комунального господарства 
Міської ради міста 
Кропивницького,
(0522) 22 05 06
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засуджені будуть відбувати 
покарання у 2020 році”

7. Звіт про виконання у 2019 році
Головним управлінням 
житлово-комунального 
господарства Міської ради 
міста Кропивницького заходів 
галузевих програм на 2017-
2021 роки

Конференції, 
семінари, круглі 
столи, зустрічі з 
громадськістю

Лютий - 
березень

Громадськість міста Савченко Т.М., т.в.о. 
начальника Головного 
управління житлово-
комунального господарства 
Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 24 72 71

8. Публічне представлення звіту 
про виконання бюджету 
м. Кропивницького за 2019 рік

Публічне 
громадське 
обговорення

Березень Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, ЗМІ, 
громадськість міста

Аністратенко О.В., головний 
спеціаліст відділу доходів, 
фінансів галузей виробничої 
сфери та соціального захисту 
фінансового управління 
Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 24 44 22

9. Публічне представлення звіту 
про виконання бюджету 
м. Кропивницького за 2019 рік

Електронна 
консультація

Березень Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, ЗМІ, 
громадськість міста

Аністратенко О.В., головний 
спеціаліст відділу доходів, 
фінансів галузей виробничої 
сфери та соціального захисту 
фінансового управління 
Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 24 44 22
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10. Актуальні питання розвитку 

молодіжної політики в місті
Електронні 
консультації, 
комунікативні 
зустрічі

Березень Учнівська молодь, 
студенти, 
працевлаштована 
молодь

Колодяжний С.О., начальник 
управління молоді та спорту 
Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 24 44 27

11. 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 Міської 
ради міста Кропивницького,  
(0522) 24 58 08
Челідзе О.В., методист відділу 
методичного забезпечення 
кадрової політики управління 
освіти Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 24 56 14

12. Про виконання бюджету в 
галузі охорони здоров'я

Звіт перед 
громадськістю

Березень Працівники медичних 
закладів, 
представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, 
громадськість міста

Макарук О.О., начальник 
управління охорони здоров'я 
Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 22 94 84 
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13. Проєкт рішення Міської ради 

міста Кропивницького “Про 
внесення змін до рішення 
Міської ради міста 
Кропивницького від 12 липня 
2018 року № 1765 “Про 
затвердження Програми 
розвитку та збереження 
зелених насаджень у 
м. Кропивницькому на 2018 -
2021 роки”

Зустріч з 
громадськістю

Березень Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства

Каретнікова Г.М., головний 
спеціаліст відділу планово-
фінансової роботи, 
бухгалтерського обліку та 
відомчого контролю 
Головного управління 
житлово-комунального 
господарства Міської ради 
міста Кропивницького, 
(0522) 22 05 06

14. Підвищення рівня активності 
мешканців міста та залучення 
їх до участі у розподілі 
частини бюджетних коштів та 
широкого інформування 
цільової аудиторії про конкурс
“Громадський бюджет” у 
м. Кропивницькому

Воркшоп на тему: 
“Громадський 
бюджет: від ідеї до 
реалізації”

Березень Громадськість міста Морква М.О., директор 
департаменту — начальник 
управління економіки 
департаменту з питань 
економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій Міської 
ради міста Кропивницького, 
(0522) 24 48 50 

15. Гендерний мейнстримінг. 
Основний план дій для 
досягнення гендерної рівності.

Електронна 
консультація

Березень Місцеві неурядові 
організації, 
користувачі послуг, 
включаючи молодь, 
люди похилого віку, 

Колодяжний С.О., начальник 
управління молоді та спорту 
Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 24 44 27



7

1 2 3 4 5 6
люди з обмеженими 
можливостями, 
віруючі різних 
конфесій, інші 
зацікавлені сторони 

16. Гендерний мейнстримінг. 
Основний план дій для 
досягнення гендерної рівності.

Круглий стіл Квітень Місцеві неурядові 
організації, 
користувачі послуг, 
включаючи молодь, 
люди похилого віку, 
люди з обмеженими 
можливостями, 
віруючі різних 
конфесій, інші 
зацікавлені сторони 

Колодяжний С.О., начальник 
управління молоді та спорту 
Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 24 44 27

17. Про підготовку до роботи та 
функціонування на території 
м. Кропивницького у весняно-
літній період 2020 року 
сезонних об'єктів торгівлі, 
ресторанного господарства та 
надання послуг
 

Збори Квітень Суб'єкти 
господарювання, які  
зацікавлені 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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18. Про доцільність встановлення 

кондиціонерів у закладах 
дошкільної освіти

Електронна 
консультація

Квітень Батьківська громада 
міста, представники 
громадських 
організацій

Кумпан С.Г., начальник 
відділу інспектування 
навчальних закладів 
управління освіти Міської 
ради міста Кропивницького,
(0522) 24 58 08
Сидоренко І.П., провідний 
спеціаліст відділу інженерного
забезпечення та матеріального 
постачання управління освіти 
Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 24 18 02

19. Про активізацію 
профорієнтаційної роботи у 
бібліотечних закладах міста 
серед учнів загальноосвітніх 
шкіл

Зустрічі з 
громадськістю

Квітень Працівники закладів 
культури, викладачі 
ВНЗ, представники 
громадських 
організацій

Назарець А.Ф., начальник 
управління культури і туризму 
Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 22 25 33

20. Формування нового складу 
Громадської ради при 
Виконавчому комітеті Міської 
ради міста Кропивницького

Установчі збори Квітень Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства

Горбенко О.А., начальник 
відділу з питань внутрішньої 
політики Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 24 08 85
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21. Коригування історико-

архітектурного опорного 
плану м. Кропивницького з 
визначення меж і режимів 
використання зон охорони 
пам'яток та історичного ареалу

Круглий стіл Квітень Інститути 
громадянського 
суспільства, історики, 
архітектори, 
працівники архівних 
установ

Лісняк Н.А., начальник відділу
з охорони культурної 
спадщини управління 
містобудування та архітектури 
Міської ради міста 
Кропивницького,
(0522) 22 59 55

22. Про встановлення розмірів 
ставок єдиного податку у 
м. Кропивницькому на 
2021 рік

Засідання 
координаційної ради
з питань розвитку 
підприємництва

Травень Суб'єкти 
підприємницької 
діяльності

Морква М.О., директор 
департаменту — начальник 
управління економіки 
департаменту з питань 
економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій Міської 
ради міста Кропивницького, 
(0522) 24 48 50

23. Про встановлення ставок та 
пільг із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, на 2021 рік

Засідання 
координаційної ради
з питань розвитку 
підприємництва

Травень Суб'єкти 
підприємницької 
діяльності

Морква М.О., директор 
департаменту — начальник 
управління економіки 
департаменту з питань 
економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій Міської 
ради міста Кропивницького, 
(0522) 24 48 50
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24. Соціальний діалог місцевої 

влади з суспільством: 
Чи офіційно Ви 
працевлаштовані?

Електронне 
опитування на 
офіційному вебсайті
міської ради

Червень Громадськість міста, 
працівники 
підприємств, установ 
та організацій, 
представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, 
профспілки, 
роботодавці

Рибак М.А., начальник відділу 
з питань праці Міської ради 
міста Кропивницького, 
(0522) 24 07 01

25. Соціальний діалог місцевої 
влади з суспільством: 
Чи отримуєте Ви заробітну 
плату на рівні не нижчому, ніж
встановлено державою (не 
менше встановленої 
мінімальної заробітної плати)?

Електронне 
опитування на 
офіційному вебсайті
міської ради

Серпень Громадськість міста, 
працівники 
підприємств, установ 
та організацій, 
представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, 
профспілки

Рибак М.А., начальник відділу 
з питань праці Міської ради 
міста Кропивницького, 
(0522) 24 07 01

26. Про перспективи розвитку 
дитячо-юнацького спорту в 
м. Кропивницькому

Робоча зустріч Вересень Працівники галузі 
фізичної культури та 
спорту (тренери-
викладачі, керівники 
дитячо-юнацьких 

Колодяжний С.О., начальник 
управління молоді та спорту 
Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 24 44 27
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спортивних шкіл, 
регіональних 
спортивних 
федерацій), учні 
ДЮСШ та їх батьки, 
спортивна 
громадськість міста

27. Соціальний діалог місцевої 
влади з суспільством: 
“Чи отримуєте Ви заробітну 
плату повністю або частково 
“в конверті”?

Електронне 
опитування на 
офіційному вебсайті
міської ради

Жовтень Громадськість міста, 
працівники 
підприємств, установ 
та організацій, 
представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, 
профспілки

Рибак М.А., начальник відділу 
з питань праці Міської ради 
міста Кропивницького, 
(0522) 24 07 01

28. Шляхи підвищення якості 
позашкільної освіти

Круглий стіл Жовтень Батьківська громада 
міста, представники 
громадських 
організацій, керівники
закладів позашкільної 
освіти, депутати 
Міської ради міста 
Кропивницького

Кумпан С.Г., начальник 
відділу інспектування 
навчальних закладів 
управління освіти Міської 
ради міста Кропивницького, 
(0522) 24 58 08
Ткач А.В., спеціаліст
І категорії відділу юридичного 
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та фінансового забезпечення 
управління освіти Міської 
ради міста Кропивницького,
(0522) 24 18 02

29. Інноваційні підходи у 
патріотичному вихованні 
серед дітей та молоді, 
посилення ролі родини,
розвитку духовності та 
зміцнення
моральних засад

Круглий стіл Жовтень Працівники та учні 
закладів культури, 
представники 
громадських 
організацій

Назарець А.Ф., начальник 
управління культури і туризму 
Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 22 25 33

30. Про підвищення вартості 
харчування у закладах 
дошкільної освіти

Електронна 
консультація

Листопад Батьківська громада 
міста, представники 
громадських 
організацій

Кумпан С.Г., начальник 
відділу інспектування 
навчальних закладів 
управління освіти Міської 
ради міста Кропивницького, 
(0522) 24 58 08
Сидоренко І.П., провідний 
спеціаліст відділу інженерного
забезпечення та матеріального 
постачання управління освіти 
Міської ради міста 
Кропивницького, 
(0522) 24 18 02
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31. Про підготовку до роботи та 

функціонування на території 
м. Кропивницького у зимовий 
передноворічний період 2020 
року сезонних об'єктів 
торгівлі, ресторанного 
господарства та надання 
послуг

Збори Грудень Суб'єкти 
господарювання, які 
зацікавлені 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

Начальник відділу з питань
внутрішньої політики          Оксана ГОРБЕНКО


