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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «_____» __________202_ року                                                            № ____

Про внесення змін до рішення
Кропивницької міської ради
від 14 лютого 2020 року № 3125
“Про затвердження Програми сприяння
розвитку громадянського суспільства
в місті Кропивницькому
на 2020-2022 роки “Діалог”

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, пунктом 22 частини
1  статті  26  та  статтею  59  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”, Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести  зміни  до  рішення  Кропивницької  міської  ради  від  14 лютого
2020 року  №  3125  “Про  затвердження  Програми  сприяння  розвитку
громадянського  суспільства  в  місті  Кропивницькому  на  2020-2022  роки
“Діалог”  та  розділ  ІХ  “Напрямки  реалізації  та  основні  заходи  Програми”
викласти у новій редакції згідно з додатком.

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА

Анна Шенкевич 35 83 73



Додаток
до рішення Кропивницької міської ради
«___» ___________ 2022 року

ІХ. НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

№ 
з/п

Напрями діяльності
та зміст заходів

Програми

Термін
вико

нання

Виконавці Фінансове забезпечення (тис. грн) Результат
впровадження2020 рік 2021 рік 2022 рік

Разом Бюджет міста Разом Бюджет міста Разом Бюджет міста

Загаль
ний

фонд

Спе
ціаль
ний

фонд

Загаль
ний

фонд

Спе
ціаль
ний

фонд

Загаль
ний

фонд

Спе
ціаль
ний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Забезпечення  ефективних  механізмів  участі  інститутів  громадянського  суспільства  у  формуванні  та  реалізації  державної,
регіональної та місцевої політики, вирішенні актуальних питань територіальної громади міста Кропивницького

1.1. Проведення 
консультацій із 
громадськістю 
(громадських 
обговорень, 
слухань, засідань, 
«круглих столів»), 
електронних 
консультацій з 
актуальних питань 
соціально-
економічного, 
гуманітарного 
розвитку міста

2020-
2022
роки

Відділ комунікацій
з громадськістю, 
виконавчі органи 
міської ради, 
Громадська рада 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

Без 
викори
стання 
коштів

- - - - - - - - Створення умов для 
реалізації 
громадянами 
конституційного 
права на участь в 
управлінні,  
залучення ІГС до 
розробки 
нормативно-
правових актів

1.2 Розробка 
орієнтовного плану 

2020-
2022

Відділ комунікацій
з громадськістю, 

Без 
викори

- - - - - - - - Активізація участі 
ІГС у вирішенні 



2
Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

проведення 
консультацій з 
громадськістю 

роки виконавчі органи 
міської ради, 
Громадська рада 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

стання 
коштів
 

питань місцевого 
значення

1.3. Сприяння 
проведенню 
громадських 
експертиз 
діяльності 
Кропивницької 
міської ради та її 
виконавчих органів

2020-
2022
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
виконавчі органи 
міської ради, 
Громадська рада 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

Без 
викори
стання 
коштів
 

- - - - - - - - Підвищення рівня 
відкритості та 
прозорості 
діяльності міської 
ради, її виконавчих 
органів, довіри до 
органів влади,  
налагодження 
ефективної взаємодії
з ІГС 

1.4. Організаційно- 
методичне та 
матеріально-
технічне 
забезпечення 
діяльності 
Громадської ради 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 

2020-
2022
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

- 10,0 - - 5,0 - - - - Створення умов для 
діяльності 
консультативно-
дорадчого органу з 
метою забезпечення 
повноцінної участі 
ІГС у вирішенні 
актуальних питань 
територіальної 
громади міста 
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Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

міської ради Кропивницького

1.5. Залучення 
представників ІГС до 
роботи оргкомітетів, 
експертних та 
робочих груп, 
консультативно-
дорадчих органів при
виконавчих органах 
міської ради

2020-
2022 
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
виконавчі органи 
міської ради, 
Громадська рада 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

Без 
викори
стання 
коштів
 

- - - - - - - - Активізація участі ІГС
та громадськості у 
вирішенні актуальних 
для територіальної 
громади міста 
Кропивницького 
питань 

2. Вивчення громадської думки, створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності, розвитку інститутів 
громадянського суспільства, забезпечення прав та свобод громадян, формування позитивного іміджу міста

2.1. Сприяння реалізації 
прав громадян на 
проведення мирних 
акцій та зібрань

2020-
2022 
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
сектор з 
превентивної 
комунікації 
Кропивницького 
РУП ГУНП 
України в 
Кіровоградській 
області (за 
згодою)

Без 
викори
стання 
коштів

- - - - - - - - Створення умов для 
реалізації 
громадянами своїх 
конституційних прав

2.2. Видання та 
розповсюдження 
інформаційних, 

2020-
2022 
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю

- 12,5 - - 15,0 - - - - Інформаційна 
підтримка процесу 
розвитку 
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Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

методичних та інших 
друкованих 
матеріалів щодо 
розвитку 
громадянського 
суспільства, 
інструментів участі 
громадськості у 
вирішенні питань 
місцевого значення, 
формування 
позитивного іміджу 
Кропивницького 

громадянського 
суспільства, 
забезпечення доступу 
громадян до 
інформації

2.3. Проведення заходів 
(спільно з ІГС), 
спрямованих на 
розвиток 
волонтерського руху 
в місті

2020-
2022 
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

- 20,0 - - 20,0 - - 4,0 - Популяризація 
волонтерського руху, 
створення умов для 
обміну досвідом ІГС

2.4. Виготовлення 
інформаційних 
матеріалів, 
відзначення 
пам’ятних дат 
національних 
меншин з метою 

2020-
2022 
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 

- 10,0 - - 10,0 - - 3,0 - Протидія ксенофобії, 
расовій, етнічній 
нетерпимості, 
налагодження 
взаємодії з 
національно-
культурними 
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Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

підвищення рівня 
толерантності у 
суспільстві, 
гармонізації 
міжнаціональних 
відносин

міської ради (за 
згодою)

товариствами, що 
діють на території 
міста

2.5. Підтримка ініціатив 
ІГС, спрямованих на 
пропагування 
міжконфесійного 
миру і злагоди, 
сприяння 
проведенню 
доброчинних та 
милосердницьких 
заходів

2020-
2022 
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

Без 
викори
стання 
коштів
 

- - - - - - - - Реалізація соціальних 
проектів, 
налагодження 
взаємодії з 
релігійними 
організаціями міста

2.6. Створення банку 
даних соціально 
значущих ініціатив 
ІГС міста

2020-
2022 
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю

Без 
викори
стання 
коштів

- - - - - - - - Створення дієвих 
механізмів залучення 
ІГС до розробки і 
впровадження 
соціально значущих 
проєктів

2.7. Моніторинг рівня 
взаємодії міської 
ради, її виконавчих 
органів з ІГС з метою
підготовки  висновків
та рекомендацій щодо
покращення 

2020-
2022 
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 

Без 
викори
стання 
коштів

- - - - - - - - Громадська оцінка 
діяльності міської 
влади, визначення 
пріоритетних проблем
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Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

співпраці з усіма 
стейкхолдерами

міської ради (за 
згодою)

2.8. Здійснення 
адміністрування 
сервісу “Консультації
з громадськістю” 
платформи е-DEM на
офіційному вебсайті 
Кропивницької 
міської ради

2020-
2022 
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю

Без 
викори
стання 
коштів

- - - - - - - - Безпосереднє 
обговорення 
мешканцями міста 
важливих проєктів 
нормативно-правових 
актів, збір та 
врахування 
виконавчими органами
пропозицій 
громадськості 

3. Підвищення професійного рівня й інституційної  спроможності  ІГС та  органів  місцевого  самоврядування щодо використання
механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної та місцевої політики, вирішення актуальних
питань територіальної громади міста Кропивницького 

3.1. Проведення 
семінарів для 
фахівців органів 
місцевого 
самоврядування та 
представників ІГС з
питань проведення 
громадської 
експертизи та 
інших інструментів 
участі, організації 
доступу до 

2020-
2022 
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

- 15,0 - - 15,0 - - - - Підвищення 
компетентностей 
представників ІГС, 
професійного рівня 
посадових осіб щодо 
застосування 
інструментів участі
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Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

публічної 
інформації, з 
питань участі у 
конкурсах проєктів 
тощо. Проведення 
навчальних 
тренінгів, семінарів,
вебінарів, 
інформаційних 
кампаній, 
конференцій з 
підвищення рівня 
громадянської 
освіти населення

4. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив

4.1. Проведення 
міського конкурсу з 
визначення програм
(проєктів, заходів), 
розроблених ІГС 
щодо розвитку 
громадянського 
суспільства, для 
виконання 
(реалізації) яких 
надається 
фінансова 
підтримка з 
бюджету міста 

2020-
2022 
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

- - - - 200,0 - - - - Створення дієвих 
механізмів залучення 
ІГС до розробки і 
впровадження 
соціально значущих 
проєктів, 
стимулювання появі 
інноваційних підходів 
та засобів вирішення 
соціальних проблем 
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Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(відповідно до 
Порядку, 
затвердженого 
Постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 
12.10.2011 № 1049 
(зі змінами) та 
фінансування 
проєктів- 
переможців у 2021 
та 2022 роках

5. Сприяння формуванню національної свідомості, гідності, розвитку української державності, популяризації державної символіки

5.1. Виготовлення 
банерів, зовнішніх 
носіїв інформації, 
атрибутів для 
оформлення міста з 
нагоди державних 
свят, знакових 
історичних подій, 
пам’ятних дат

2020-
2022 
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

- 17,5 - - 17,5 - - 28,0 - Формування у 
громадян поваги та 
шанобливого 
ставлення до 
державних символів 
України, зокрема до 
Державного прапора. 
Єднання українського 
народу, зміцнення  
духовних, культурних 
основ розвитку 
українського 
суспільства і держави

5.2. Організація/
координація заходів з 
нагоди державних 

2020-
2022 
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 

- 86,45 - - 58,0 - - 95,6 - Єднання українського 
народу, зміцнення 
духовних, культурних 
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Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

свят та пам’ятних дат виконавчі органи 
міської ради, 
Громадська рада 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради, 
сектор з 
превентивної 
комунікації 
Кропивницького 
РУП ГУНП 
України в 
Кіровоградській 
області (за 
згодою)

основ розвитку 
українського 
суспільства і держави 
під час відзначення 
Дня Соборності 
України, Дня пам'яті 
Героїв Крут, 
Дня Героїв Небесної 
Сотні, Дня пам’яті та 
примирення, 
Дня пам'яті жертв 
політичних репресій, 
Дня Конституції 
України, Дня 
Державності України, 
Дня Державного 
Прапора України, 
Дня незалежності 
України, Дня пам'яті 
жертв голодоморів, 
Дня Гідності та 
Свободи

5.3. Підтримка ініціатив 
громадськості щодо 
сприяння зміцненню 
національної єдності,
консолідації 
українського 
суспільства 
утвердження 

2020-
2022 
роки

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 

- 10,2 - - 15,0 - - 9,9 - Налагодження 
соціального 
партнерства органів  
влади та 
громадськості, 
зміцнення 
національної єдності, 
утвердження 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

патріотизму, 
підвищення іміджу 
міста, популяризації 
духовно-культурної 
спадщини

згодою) патріотизму, 
відновлення і 
збереження 
національної пам’яті, 
розвиток національної 
свідомості, 
популяризація 
духовно-культурної 
спадщини 
українського народу

ВСЬОГО 181,65 355,5 140,5

РАЗОМ 677,65

Начальник відділу
комунікацій з громадськістю     Оксана ГОРБЕНКО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Кропивницької міської ради “Про внесення змін до

рішення Кропивницької міської ради від 14 лютого 2020 року № 3125
“Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського
суспільства в місті Кропивницькому на 2020-2022 роки “Діалог”

1. Правові аспекти
Даний  проєкт  рішення  розроблено  з  урахуванням  статей  140,  144

Конституції  України,  пункту  22  частини  1  статті  26  та  статті  59  Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  09  червня  2021  року  №  590  “Про  затвердження
Порядку виконання  повноважень  Державною  казначейською  службою  в
особливому  режимі  в  умовах  воєнного  стану”  (із  змінами),  відповідно  до
рішення  виконавчого  комітету  Кропивницької  міської  ради  від  25  жовтня
2022 року № 736 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради
від  16  грудня  2021  року  №  1059  «Про  бюджет  Кропивницької  міської
територіальної громади на 2022 рік. 

2. Обгрунтування необхідності розробки проєкту рішення
Прийняття  рішення  дозволить  здійснити  оптимізацію  виконання

Програми  сприяння  розвитку  громадянського  суспільства  в  місті
Кропивницькому на 2020-2022 роки “Діалог” та привести її у відповідність
до бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік. 

3.  Ціль прийняття  проєкту  рішення  та/або  проблеми  на
розв’язання яких він спрямований

Зміни вносяться до розділу ІХ “Напрямки реалізації та основні заходи
Програми” з метою оптимізації Програми сприяння розвитку громадянського
суспільства  в  місті  Кропивницькому  на  2020-2022  роки  “Діалог” та
приведення  її  у  відповідність  до  бюджету  Кропивницької  міської
територіальної громади на 2022 рік. 

4. Результати розгляду
Проєкт  рішення  погоджений  Виконавчим  комітетом  Кропивницької

міської  ради  (рішення  від  22  листопада  2022  року  №  842),  вноситься  на
розгляд постійних комісій з питань бюджету та податкової політики, з питань
місцевого  самоврядування,  прав  і  свобод  людини,  депутатської  етики  та
регламенту. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Внесення  змін  до  Програми  не  потребує  додаткових  матеріальних  і

фінансових витрат з міського бюджету. 

Начальник відділу комунікацій
з громадськістю                                                                   Оксана ГОРБЕНКО



Додаток
до пояснювальної записки

Порівняльна таблиця до проєкту рішення Кропивницької міської ради
“Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 14 лютого 2020 року № 3125 “Про затвердження
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в місті Кропивницькому на 2020-2022 роки “Діалог”

Зміни до розділу ІХ “Напрямки реалізації та основні заходи Програми”

№
з/п

Напрями діяльності та зміст заходів Програми

Фінансове  забезпечення  на  2022  рік  за  рахунок  загального
фонду бюджету міста

ЗАТВЕРДЖЕНО
(рішення міської ради
від 14.02.2020 № 3125)

ЗМІНИ УСЬОГО

1 Забезпечення ефективних механізмів участі інститутів громадянського суспільства у формування та реалізації 
державної, регіональної та місцевої політики, вирішенні актуальних питань територіальної громади міста 
Кропивницького

1.4. Організаційно-методичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності Громадської ради при 
Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради

5,0 - 5,0 -

2. Вивчення громадської думки, створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності, розвитку 
інститутів громадянського суспільства, забезпечення прав та свобод громадян, формування позитивного іміджу 
міста

2.2. Видання  та  розповсюдження  інформаційних,
методичних та інших друкованих матеріалів щодо
розвитку  громадянського  суспільства,
інструментів  участі  громадськості  у  вирішенні
питань  місцевого  значення,  формування

15,0 - 15,0 -
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позитивного іміджу Кропивницького

2.3. Проведення заходів (спільно з ІГС), спрямованих
на розвиток волонтерського руху в місті 

20,0 - 16,0 4,0

2.4. Виготовлення  інформаційних  матеріалів,
відзначення пам’ятних дат національних меншин з
метою  підвищення  рівня  толерантності  у
суспільстві,  гармонізації  міжнаціональних
відносин

10,0 -7,0 3,0

3. Підвищення професійного рівня й інституційної спроможності ІГС та органів місцевого самоврядування щодо
використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної та місцевої
політики, вирішення актуальних питань територіальної громади міста Кропивницького 

3.1. Проведення семінарів для фахівців органів 
місцевого самоврядування та представників ІГС з 
питань проведення громадської експертизи та 
інших інструментів участі, організації доступу до 
публічної інформації, з питань участі у конкурсах 
проєктів тощо. Проведення навчальних тренінгів, 
семінарів, вебінарів, інформаційних кампаній, 
конференцій з підвищення рівня громадянської 
освіти населення

15,0 - 15,0 -

4. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив 

4.1. Проведення міського конкурсу з визначення 
програм (проєктів, заходів), розроблених ІГС щодо
розвитку громадянського суспільства, для 
виконання (реалізації) яких надається фінансова 

200,0 - 200,0 -
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підтримка з бюджету міста (відповідно до
Порядку, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (зі 
змінами) та фінансування проєктів переможців у 
2021 та 2022 роках)

5. Сприяння формуванню національної свідомості, гідності, розвитку української державності, популяризації 
державної символіки 

5.1. Виготовлення банерів, зовнішніх носіїв 
інформації, атрибутів для оформлення міста з 
нагоди державних свят, знакових історичних 
подій, пам’ятних дат 

17,5 + 10,5 28,0

5.2. Організація/координація заходів з нагоди 
державних свят та пам’ятних дат

58,0 + 37,6 95,6

5.3 Підтримка ініціатив громадськості щодо сприяння 
зміцненню національної єдності, консолідації 
українського суспільства утвердження 
патріотизму, підвищення іміджу міста, 
популяризації духовно-культурної спадщини

15,0 - 5,1 9,9

ВСЬОГО: 355,5 215,0 140,5

Начальник відділу комунікацій з громадськістю        Оксана ГОРБЕНКО


