
Звіт 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 
за 2014 рік 

  

За 2014 рік біло проведено кооптацію ГР та оновлено склад на 40 відсотків. 
До Ради прийнято близько 30 нових членів. Проведено 5 засідань ГР та 
23  засідання Президії ГР, 119 засідань постійних комітетів ГР. 

Роботу в 2014 році було спрямовано на формування бюджету (після 
обговорень в профільних комітетах були внесені пропозиції та зауваження), 
на закупівлю товарів та проведення тендерів (зокрема вивчали питання, 
проводили круглий стіл по закупівлі медичних препаратів та взяли на 
контроль проведення тендеру по міським перевезенням), на проведення 
широкого обговорення змін до Конституції України, законодавства в сфері 
Громадського контролю, «Стратегії реформ - 2020» (зауваження, 
заперечення та пропозиції були направлені до відповідних державних 
структур). 

На базі організацій ГР були створені громадські комітети та комісії по всіх 
департаментах, управліннях та комунальних підприємствах Запорізької 
міської ради. В ході роботи цих комісій та комітетів були відпрацьовані 
наступні питання: 

- облаштування пляжу для людей з обмеженими можливостями; 

- обговорення підвищення тарифу на міському транспорті та перевезення 
пасижирів пільгових категорій населення; 

- робота ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», вивезення сміття та робота полігону 
твердих побутових відходів (створення постів громадського контролю); 

- участь у розробці енергетичного плану м.Запоріжжя; 

- робота над прийняттям нових схем розміщення зовнішньої реклами; 

- аналіз роботи ліфтового господарства ; 

- аналіз роботи КП «Водоканал»; 

- обговорення скорочення бюджетного фінансування загальноміських 
заходів на 2014 рік; 

- робота над створення стратегії розвитку культури Запорізького краю; 

- проведення аналізу роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 

- підтримана ініціатива створення схеми санітарної очистки м.Запоріжжя; 

- робота над підвищенням екологічної культури молоді та мешканців міста, 
зокрема в сфері поводження з побутовими відходами. 

Протягом року створено декілька робочих груп: 



З питань  організації заходів громадської безпеки в надзвичайних ситуаціях. 
В рамках роботи групи були ініційовані та  проведені курси з первинної 
медичної допомоги при 5 міській лікарні, проведений огляд приміщень, 
призначених для тимчасового укриття на випадок надзвичайних ситуацій, 
відпрацьований план заходів по підготовці бомбосховищ, проведена робота 
над створенням навчальних програм для населення по поводженню в 
надзвичайних ситуаціях. 

 З розробки стратегії розвитку м.Запоріжжя до 2020 року. В рамках роботи 
групи ініційовані громадські обговорення питання та збір матеріалу для 
підготовки стратегії. 

Окрім того ГР протягом року опікувалась питанням допомоги для біженців 
та переселенців з зони АТО (збір одягу, медикаментів, дитячих іграшок, 
посуду та ін.),  будівництва льодової арени для дітей, що займаються 
хокеєм та фігурним катанням біля палацу спорту «Юність», розглядали 
питання створення туристичного  логотипу та герба м.Запоріжжя 
(необхідність проведення конкурсу), приймали участь у робочій групі та 
проведенні громадських слухань щодо перейменування площі Жовтневої 
на майдан Героїв, напрацьовані пропозиції щодо перейменувань вулиць та 
долі пам’ятників тоталітарного режиму. 

 


