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Про надання iнформачiТ

На Ваш запит на iнформацiю щодо реалiзованих iHcTpyMeHTiB прямоТ

участi у мiсцевому самоврядуваннi окремо
наступне.

за 20114-2020 роки повiдомлясмо

укрАТнА
кропивницькд
MlcbKA рддд

250!2, м. Кропlвншцьхий
вул. ВелшrаЛэрспзктивна, 41

на вh 'j--

п.1.
PiK К-ть

громадських
слухань

К-ть осiб, що
взяли участь

у
громадських
слуханнях

К-ть
прийнятих

рiшень
омс

К-ть
урахованих
пропозицiй

Кiлькiсть вiдмов

з технiчних
причин

З iнших
причин

20|4 0 0 0 0 0 0

2015 1 300 l 1 0 0

2016 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0

20l 8 0 0 0 0 0 0

2019 1 1з2з 1 1 0 0

2020 0 0 0 0 0 0

п.2. Що Головного управлiння житлово-комунального господарства
MicbKoT ради у 2016 роцi надiйшло З 1 повiдомлення про проведення зборiв
спiввласникiв з метою створення у подальшому ОСББ.

У 20|4, 20|5, 2017-2020 роках повiдомлень про проведення зборiв
цромадян до мiськоi ради не надходило.

Iнформацiя щодо прийнятих рiшень органами мiсцевого самоврядування
за результатами проведених зборiв громадян за мiсцем проживання та кiлькостi
врахованих пропозицiй у перiол з20|4 по 2020 роки не збиралася.
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п.з.
PiK К-ть К-ть осiб

(IГС), rшо

внесли
мiсчеву

iнiцiативу

К-ть
прийнятих

рiшень ОМС

К-ть
урахованих
пропозицiй

Кiлькiсть вiдмов
заре€строваних

мiсцевих
iнiцiатив

з технiчних
причин

з iнших
причин

2014 0 0 0 0 0 0

20l5 0 0 0 0 0 0

20l'6 0 0 0 0 0 0

201'7 0 0 0 0 0 0

20l 8 0 0 0 0 0 0

20|9 l l0Iгс Iнiцiатива
розглядаеться

Iнiцiатива
розшядасться

0 0

2020 0 0 0 0 0 0

п.4. При виконавчому KoMiTeTi MicbKoi ради дiють Громадська рада,
Молодiжна1ж

PiK К-ть членiв Громадськоi рали

20l'4 29

2015

20]'6 75

20l7 75

201 8 бз

20l'9 бз

2020 38

PiK К-ть членiв МолодiжноI рали

2014

201 5

2016

20]'7 з5

201 8 35

20|9 35

2020 з5

Iнформацiя щодо кiлькостi осiб, залучених до роботи органiв мiсцевого
самоврядування на добровiльних засадах експертами, консультантами протягом

\,!

2014-2020 poKiB, не збиралася.
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п.5. Кiлькiсть зареестрованих органiв самоорганiзацii населення - |.

у 2003 рочi було засновано та зареестровано орган самоорганiзацiт

населення "KoMiTeT мiкрорайону Никанорiвка Подiльського району
м. Кропивницького". Чисельнiсть - 600 осiб.

п.б. В управлiНнi комуНальноТ власносТi облiковуються настугtнi дiючi
договори: договiр користування iндивiдуально визначеного майна вiд

26.021999 року Jфl4б/17-103 на примiщення по вул. Кримськ\й,29 у MicTi

КропивницькомУ та договiр оренди iндивiдуально визначеного майна J\b54/17

вiд 01.12.2009 рокУ на примiщення по вул. Краснодонськiй,27 у MicTi

Кропивницькому, якi укладено з Виконавчим KoMiTeToM Подiльськоi районноi у
MicTi Кропивницькому Ради для здiйснення прийому мешканцiв мiкрорайонiв
Подiльського району головами квартаJIьних KoMiTeTiB J\ъ 1 , J\b 10, Jф 1 l та J\Ъ 12.

вищезазначенi примiщення комунальнот власностi Кропивницькоi MicbkoТ

територiальнот громади передано в користування органам самоорганiзацii
населенНя ПодiлЬськогО районУ MicTa Кропивницького на пiльгових умовах, з

орендною платою 1 гривня в piK.

г1.7. Вiдповiдно до абзачу 3 пункту 9 Iнструкцii з дiловодства за

зверненнями громадян в органах державнот влади i мiсцевого самоврядування,

об'еднаннях громадян, на пiдприсмствах, в установах, органiзацiях незалежно

вiд форм власностi, в засобах масовот iнформацii, затвердженоi постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд |4.о4.|997 polry JV9348 (зi змiнами), TepMiH

зберiганНя документiв за пропозицiями, заявами i скаргами 5 poKiB.

Зважаючи на вищевикладене, iнформацiя надасться з 2016 по 2020 piK.

п. 8. Конкурс кфомадський бюджет>, як програма фiнансування просктiв

мешканцiв та iHcTpyMeHT Тхньот безпосередньот участi у розподiлi бюджетних

коштiв, у MicTi Кропивницькому дiе з 2017 року.
Вiдповiдно до Програми реалiзашiТ громадського бюджету (бюлжеry уча-

cTi) у м. Кропивницькому на 20|7-2о20 роки, затвердженоТ рiшенням MicbKoT

РадИ вiд 27 червнЯ 2о17 роцУ N 985 (зi змiнаМи), обсяг громадського бюджету

Kilлькlсть отриманих звернень адян:

PiK Всього звернень
надiйшло до
мiськоi рали

Вирiшено Роз"яснено Вiдмовлено

20lб 20060 6330 1з429 30l

2017 191 34 7484 11461 l89

201 8 16051 5 858 9877 зlб

20l9 14985 5350 9з56 279

2020 l з800 5207 79|6 677
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на вiдповiдний бюджетний piK становить до 1 О/о вiд доходiв загального фонду
мiського бюджеry MicTa без урахування мiжбюджетних трансфертiв, а саме:

"фомадський бюджет-2017"- 3,0 млн грн;
"Громадський бюджет-2018" - 7 ,0 млн грн;
"фомадський бюджет-2019" - 5,85 млн грн;
"фомадський бrоджет-2020" - 7,0 млн грн (2,4 млн грн. - зi змiнами);
"фомадський бюджет-202|" - 5,0 млн грн.

п.9. Питання застосування, ресстрацiТ, популяризацii iHcTpyMeHTiB прямоi
демократiТ належить до повноважень вiддiлу з питань внутрiшньоi полiтики,
вiддiлу по роботi зi зверненнями громадян, сектору партиципаторноГо
бюджетування вiддiлу економiчного розвитку та регуляторноi полiтики

управлiння економiки.

п.10. Вiдповiдно до абзацу 3 пункту 9 Iнструкцii з дiловодства за

зверненнями громадян в органах державноi влади i мiсцевого самоврядуВанНЯ,
об'еднаннях громадян, на пiдприемствах, в установах, органiзацiях незалеЖНО

вiд форм власностi, в засобах масовоТ iнформацiI, затвердженоi постаноВоЮ

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 14.04.|997 року j\b348 (зi змiнами), TepMiH

зберiгання документiв за пропозицiями, заявами i скаргами 5 poKiB.
на вищевикладене, iнформацiя надаеться з 2016 по 2020 piK.Зважаючи

кiлькiсть |и1лькlсть )есстрованих електронних петицlи:
PiK Всього

заре€строваних петицiй
Вiдхиленi петицiТ

2016 7l 1

20|1 65 J

201 8 49 J

20l9 57 7

2020 96 1

Секретар MicbKoi ради олег коЛЮкА

Оксана Горбенко 35 8З 7З


