
 Звіт про діяльність Громадської ради при виконавчому комітеті 
Запорізької міської ради за 2016 рік  

  

З березня 2016 року почала свою роботу Громадська рада при виконавчому 
комітеті Запорізької міської ради нового скликання. 101 громадська 
організація виявила бажання працювати у Громадській раді з метою 
налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з 
громадськістю, врахування громадської думки під час формування та 
реалізації рішень органів місцевого самоврядування.  

Протягом 2016 року проведено 4 засідання Громадської ради, 9 засідань 
Президії, засідання комітетів за своїми графіками. Громадська рада при 
виконавчому комітеті Запорізької міської ради тісно взаємодіє з органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування. Системно  працюють 
постійні комітети Громадської ради, налагоджена взаємодія голів комітетів з 
відповідними управліннями та департаментами Запорізької міської влади, 
проводяться сумісні засідання з комітетами. Ведеться плідна робота, 
вносяться пропозиції, обговорюються питання. 

 Громадська рада регулярно проводить круглі столи, наради, обговорення з 
актуальних для міста Запоріжжя питань: у сферах охорони здоров’я, 
соціального захисту, екології, житлово-комунального господарства, 
правових питань. Сумісно з відповідними управліннями та департаментами 
відпрацьовувались резолюції, вносили пропозиції до програм. 

Порозуміння, в питанні взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, знайшли комітет з питань соціального захисту та 
управління з питань соціального захисту населення Запорізької міської 
ради. Комітет знайшов ту форму взаємодії, завдяки якої вирішують насущні 
питання, розповсюджується інформація, вносяться пропозиції. Для цього 
один раз на квартал проводяться сумісні засідання, якщо необхідно 
запрошуються профільні спеціалісти (по питанням пенсій, зайнятості 
населення тощо). 

Проведено круглий стіл з управлінням з питань охорони здоров’я з питань 
надання медичних послуг населенню. 

Комітет з питань економічного та промислового розвитку, підприємництва, 
євроінтеграції та земельних відносин брали участь у семінарах та 
тренінгах, заходах Запорізької міської ради, спільному засіданні Дорадчого 
комітету з ефективного врядування і розвитку та Координаційної ради з 
розробки Стратегії розвитку міста Запоріжжя (у рамках проекту ПРОМІС), 
надані пропозиції щодо подальшого розвитку соціально-економічної 
ситуації у м. Запоріжжі.  

Комітет з питань освіти та науки, сім’ї, молоді та спорту, культури та релігії 
проводить плідну співпрацю з департаментом освіти і науки, молоді та 
спорту міської ради та управлінням культури і мистецтв. Проведено круглий 
стіл з питань проблем освіти. 



Плідна робота проводиться комітетом з питань житлово-комунального 
господарства. Неодноразово проводилися робочі наради сумісно з 
департаментом ЖКГ, комунальними підприємствами міста. 
Обговорювались гострі питання надання комунальних послуг населенню, 
тарифів, інші своєчасні проблеми міста. 

Комітети Громадської ради напрацювали питання, які стали основою плану 
роботи Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 
на 2017 рік. 

Засідання Громадської ради, засідання Президії, комітетів Громадської 
ради є відкритими.  Інформація про діяльність Громадської ради при 
виконавчому комітеті Запорізької міської ради  висвітлюється  на 
офіційному порталі Запорізької міської влади http://www.meria.zp.ua 
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