ПРОЕКТ
ПЛАН
роботи Громадської ради
при виконавчому комітеті Запорізької міської ради
на 2015 рік.
№
з\п

Зміст заходу

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
І. Організаційні заходи
Проведення засідань Громадської ради при Протягом року, 1
Презид
виконкомі Запорізької міської ради
раз на квартал
Проведення засідань Президії Громадської ради
І-й, ІІІ-й
при виконкомі Запорізької міської ради
понеділок місяця
Засідання постійних комітетів Громадської ради
Згідно графіку
при виконкомі Запорізької міської ради
засідань
комітетів
Висвітлення роботи Громадської ради в ЗМІ та на
Протягом року
офіційному веб-сайті Запорізької міської влади
Заходи по підготовці до консультацій з Протягом року
громадськістю у форматі: круглих столів,
публічних обговорень тощо.
Участь у засіданнях комісій управлінь та Протягом року
департаментів Запорізької міської ради
Звітування голів постійних комітетів про Протягом року
результати роботи за півріччя та рік в цілому,
згідно планів роботи кожного комітету
ІІ. Основні заходи постійних комітетів
Комітет з питань житлово-комунального господарства питань
У розробці
Комітет з питань соціального захисту та охорони здоров’я
Проведення спільних нарад з управлінням
Щоквартально
соціального захисту населення стосовно питань
соціального захисту населення.
Голова комітету,
Проведення спільних нарад з управлінням
Протягом року
заступник голови
охорони здоров’я
комітету з питань
Проведення інформаційної роботи з питань
соціального
забезпечення медичними послугами пільгову
захисту, заступник
категорію населення
голови комітету з
Проведення круглих столів згідно поточної
Протягом року
питань охорони
роботи комітету
здоров’я
Проведення виїзних засідань комітету, участь у
Протягом року
засіданнях
керівних
органів
громадських
організацій ветеранів різних категорій, дітей
війни, інвалідів та інших верст населення де
розглядаються питання їх соціального захисту.
Проведення спільних засідань з управлінням
Протягом року
транспортного забезпечення та зв’язку
Участь комітету у міських програмах, урочистих
заходах.
Залучення
громадських
організацій
та
громадськості міста до участі у заходах комітету
Створення інформаційної газети (фото звіт про
діяльність та заходи комітету)
Обговорення загальнодержавних питань, що
потребують громадського обговорення

Протягом року
Протягом року
Щоквартально

Комітет з питань екології, охорони навколишнього середовища
та запобігання надзвичайним ситуаціям
Участь у Програмі «Поводження з тваринами у
Протягом року

Примітки

м. Запоріжжя на період з 2012-2017 роки
Управління з питань екологічної безпеки міської
Голова , заступник
ради». Продовження роботи робочої групи з
голови комітету з
громадського контролю за виконанням програми
питань екології,
охорони
Участь комітету у громадському контролі за Протягом року
навколишнього
збереженням парків, скверів та інших зелених
середовища
насаджень на території м. Запоріжжя.
та запобігання
Проведення круглих столів щодо громадських Протягом року
надзвичайним
ініціатив з енергозбереження.
ситуаціям
Громадський контроль з дотримання в місті Протягом року
Запоріжжя екологічного законодавства України
та механізмів його реалізації.
Проведення спільних нарад з комітетами Протягом року
Громадської ради при виконавчому комітеті
Запорізької міської ради з метою розробки
спільного плану діяльності для надання
адекватної медичної допомоги населенню у разі
виникнення надзвичайних ситуацій.
Ініціювання створення
міської Програми Протягом року
раціонального
поводження
з
твердими
побутовими відходами населення, удосконалення
системи збору твердих побутових відходів на
території м. Запоріжжя, участь її у розробці та
реалізації. В т.ч. ініціювання розробки проекту
«Розробка та впровадження схеми санітарної
очистки міста», участь у його розробці та
реалізації,
інформування
та
залучення
громадськості до співпраці.
Робота робочої групи з питань допомоги
організації заходів громадської безпеки в
надзвичайних ситуаціях.
Навчання членів комітету у навчальному центрі Протягом року
МНС України у Запорізькій області з метою
підвищення рівня знань для кваліфікованого
реагування на звернення громадян.
Участь у програмах Управління запобігання Протягом року
надзвичайних ситуацій Запорізької міської ради з
навчальними закладами м. Запоріжжя.
Проведення
інформаційно-просвітницьких
заходів, семінарів, презентацій, круглих столів,
екологічних конкурсів та акцій, видання та
розповсюдження інформаційних друкованих та
відеоматеріалів з підвищення екологічної
свідомості місцевих мешканців, екологічної
освіти дітей дошкільного віку, школярів та
студентської молоді, використання ресурсу
мережі Інтернет та соціальних мереж, видання
соціальної реклами.
Комітет з питань економічного та промислового розвитку,
євроінтеграції та міжнародної діяльності
Обговорення регуляторних актів, що
Протягом року
приймаються міською радою та міським
виконкомом
Участь у консультаціях з громадськістю, що
Протягом року
проводяться органами місцевого самоврядування
Участь у загальноміських заходах
Протягом року
Розгляд пропозицій щодо змін до Положення про
Порядок розміщення та демонтажу зовнішньої
реклами у м. Запоріжжі
Удосконалення концептуальних схем розміщення
об’єктів зовнішньої реклами у м. Запоріжжя

Протягом року
Протягом року

Участь у заходах, які присвячені до обговорення
зовнішньополітичного курсу України
Організація консультацій в дозвільному центрі
підприємців міста
Участь у заходах до Дня захисту прав людини
Організація та проведення «круглого столу» на
тему: «Децентралізація: повноваження та
відповідальність»
Підготовка запитів до керівників міської ради та
структурних відділів виконкому
Участь членів Комітету в комісіях, які створені
міською радою щодо вирішення актуальних
Протягом року
проблем міста
Участь членів комітету у розробці та
вдосконаленні програми з енергозбереження,
моніторинг її ефективності
Комітет з питань захисту прав людини та охорони праці,
громадського контролю за діями виконавчих органів влади Запорізької міської ради
У розробці
Комітет з питань з освіти та науки,
сім’ї, молоді та спорту, культури та релігії
Проведення розширених засідань що до
Протягом року
Голова,
виконання міських соціально-культурних
члени комітету
програм.
Проведення роботи у напрямку розробки та
Протягом року
прийняття нової програми надання фінансової
підтримки громадським організаціям на
реалізацію соціально-культурних проектів.
Проведення роботи щодо міського бюджету
Протягом року
культури на 2015 рік.
Зустрічі з міської владою, депутатами міської
Протягом року
ради, представниками громадських організацій,
окремими громадянами щодо стратегії розвитку
туризму, розвитку міста та культури на 2015-2025
рік.
Участь у стратегічній сесії Культура 2025
Зустрічі з міської владою, комунальними
Протягом року
підприємствами з питання організації
благоустрою культурних майданчиків для
мешканців міста
Проведення розширених засідань з питань Науки Протягом року
та Освіти
Зустрічі з міської владою, депутатами міської
Протягом року
ради, управлінням культури, обласним
департаментом культури, представниками
обласної громадської ради для обговорення
питань комунікацій та координації дій,
організації та проведення сумісних заходів,
розробці стратегії розвитку культури та туризму,
на 2015-2025 рік.
Проведення заходів (круглі столи, форуми,
Протягом року
робочі зустрічі) з питання підвищення
громадської активності у вирішенні соціальнокультурних питань та пошуку альтернативних
джерел фінансування соціально-культурних
заходів.
Популяризація здорового образу життя серед
молоді.
Сумісна робота федерацій видів спорту з
департаментом освіти і науки, молоді та спорту
міської ради

Робота над проектом створення спортивних
майданчиків на при домових територіях
житлових будинків.
Контроль процесу проведення приватизації ДС
«Юність» та участь у підготовці будування
міської ковзанки.
ІІІ. Інша діяльність
Залучення
громадських
організацій
та
громадськості міста до участі у заходах
Громадської ради при виконкомі Запорізької
міської ради

