ПРОЕКТ
ПЛАН
роботи Громадської ради
при виконавчому комітеті Запорізької міської ради
на 2017 рік.
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Зміст заходу

Термін
виконання
І. Організаційні заходи
Проведення засідань Громадської ради при Протягом року,
виконкомі Запорізької міської ради
1 раз на квартал
Проведення засідань Президії Громадської
І-й, ІІІ-й
ради при виконкомі Запорізької міської ради
понеділок місяця
Засідання постійних комітетів Громадської
Згідно графіку
ради при виконкомі Запорізької міської ради
засідань
комітетів
Висвітлення роботи Громадської ради в ЗМІ
Протягом року
та на офіційному веб-сайті Запорізької
міської влади
Заходи по підготовці до консультацій з Протягом року
громадськістю у форматі: круглих столів,
публічних обговорень тощо.
Робота з профільними управліннями та Протягом року
департаментами Запорізької міської ради
Звітування голів постійних комітетів про Протягом року
результати роботи на засіданнях Громадської
ради та за рік в цілому, згідно планів роботи
кожного комітету
ІІ. Основні заходи постійних комітетів
Комітет з питань
житлово-комунального господарства
Організація та проведення публічних заходів
на тему забезпечення умов розвитку ЖКГ,
обслуговування та надання якісних житловокомунальних послуг у місті Запоріжжі.
Участь в комісіях та робочих групах по
Протягом року
розгляду формування та обґрунтованості
тарифів на житлово-комунальні послуги в м
Запоріжжя
Організація та проведення публічних заходів
на тему реалізації та інформування по ЗУ №
417 у м. Запоріжжі - проблематика, варіанти
вирішення
Проведення заходів, спрямованих на
Протягом року
ефективність, відкритість та достовірність
інформаційних сайтів комунальних
підприємств.
Запровадження проектів регуляторних актів
Протягом року
місцевих органів виконавчої влади
удосконалення стану міської території згідно
санітарних норм ( «УМВЕЛЬТ», КП
«ТИТАН» , т. і.).
Проведення заходів, спрямованих на
Протягом року
проведення ефективного ремонту внутрішньо
квартальних доріг житлового фонду, (спільні
засідання з профільними комітетами),
розроблення міської програми.
Проведення організаційних заходів по
Протягом року
розгляду питань внутрішньо квартального
освітлення житлового фонду м. Запоріжжя з
застосуванням технологій енергозбереження.

Відповідальний за
виконання
Президія

Голова комітету,
заступник голови
комітету, члени
комітету
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Проведення заходів, а саме: робочих нарад,
Протягом року
круглих столів по проблемам створення та
управління у будинках ОСББ.
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
охорони здоров’я
заступник голови
Проведення інформаційної роботи з питань
комітету з питань
забезпечення медичними послугами пільгову
категорію населення
соціального
Проведення круглих столів згідно поточної
Протягом року
захисту, заступник
роботи комітету
Проведення виїзних засідань комітету, участь
Протягом року
голови комітету з
у засіданнях керівних органів громадських
питань охорони
організацій ветеранів різних категорій,
інвалідів та інших верст населення де
здоров’я
розглядаються питання їх соціального
захисту.
Проведення спільних засідань з комітетами
Протягом року
Громадської ради по спільних питаннях
Участь комітету у міських програмах,
Протягом року
урочистих заходах.
Залучення громадських організацій та
Протягом року
громадськості міста до участі у заходах
комітету
Створення інформаційної газети (фото звіт
Щоквартально
про діяльність та заходи комітету)
Обговорення загальнодержавних питань, що
Протягом року
потребують громадського обговорення
Комітет з питань екології, охорони навколишнього середовища
та запобігання надзвичайним ситуаціям
Громадський контроль з дотримання в місті
Запоріжжя
екологічного
законодавства Постійно
України та механізмів його реалізації.
Голова, заступник
Участь у робочих групах, комісіях, інших
голови комітету,
тимчасових
робочих
органах
члени комітету
природоохоронного спрямування при органах Постійно
місцевого самоврядування та виконавчої
влади.
Продовження
роботи
з
громадського
контролю за удосконаленням та виконанням
Протягом року
програми «Поводження з тваринами у м.
Запоріжжя на період з 2012-2017 роки».
Робота з міськрадою, щодо закріплення
рішенням сесії міської ради, місць масового
1 квартал 2017 р.
розмноження диких тварин на території м.
Запоріжжя.
Проведення круглого столу з питання
1-2 квартал 2017
поводження з небезпечними відходами у
р.
бюджетних закладах м. Запоріжжя.
Участь у розробці та реалізації міської
Програми раціонального поводження з
твердими побутовими відходами населення,
удосконалення системи збору твердих
Протягом року
побутових
відходів
на
території
м.
Запоріжжя. В т.ч. участь у розробці проекту
«Розробка та впровадження схеми санітарної
очистки міста».
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Участь у розробці стратегії розвитку
Протягом року
м. Запоріжжя до 2025 року.
Участь у програмах Управління запобігання
надзвичайних ситуацій Запорізької міської
ради з навчальними закладами м. Запоріжжя,
Протягом року
надання допомоги в організації заходів
громадської
безпеки
в
надзвичайних
ситуаціях.
Проведення інформаційно-просвітницьких
заходів, семінарів, презентацій, круглих
столів, екологічних конкурсів та акцій для
підвищення екологічної свідомості місцевих Протягом року
мешканців,
екологічної
освіти
дітей
дошкільного віку, школярів та студентської
молоді.
Комітету з питань економічного та промислового розвитку,
підприємництва, євроінтеграції та земельних відносин
Уучасть в круглому столі "Фінансовоберезень
Голова, заступник
економічна безпека"
голови комітету,
члени комітету
Нарада щодо наслідків запровадження нових квітень (травень)
стандартів оплати праці
Участь в заході «День Європи в Україні
Травень
2017»
участь в "Битві стартапів" на базі "БІ Протягом року
ЗАПОРІЖЖЯ
Участь в заходах, організованих
Протягом року
іншими комітетами ГР при
виконавчому комітеті ЗМР
Комітет з питань захисту прав людини,
громадського контролю за діями влади та протидії корупції
Участь комітету у міських програмах,
Щоквартально
урочистих заходах.
Проведення спільних нарад з управлінням з
Протягом року
Голова комітету,
питань правового забезпечення роботи
галузей міського господарства Запорізької
заступник голови
міської ради
з питань захисту
Проведення інформаційної роботи з питань
захисту прав людини та громадського
прав людини,
контролю за діями виконавчих органів влади
громадського
Запорізької міської ради
Проведення круглих столів згідно поточної
Протягом року
контролю за діями
роботи комітету
влади та протидії
Участь у консультаціях із громадськістю, що
Протягом року
проводяться у форматі семінарів, лекцій,
корупції
презентацій, зустрічей, Форумів, тощо.
Проведення спільних засідань з управлінням
Протягом року
з питань правового забезпечення роботи
галузей міського господарства Запорізької
міської ради
Участь комітету у міських програмах,
Протягом року
урочистих заходах.
Залучення громадських організацій та
Протягом року
громадськості міста до участі у заходах
комітету
Обговорення загальнодержавних питань, що
Протягом року
потребують громадського обговорення
Проведення брифінгів, прес-конференцій,
Протягом року
телерадіоефірів, відео конференцій, тощо
Участь членів комітету в роботі колегій,
Протягом року
комісій Запорізької міської ради , тощо
Збір і обробка інформації про проблемні
Протягом року
питання громадян
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Комітет
з питань освіти і науки, культури та туризму, релігії, молоді і спорту
Зустрічі з депутатами міської ради,
Протягом року
представниками громадських організацій,
окремими громадянами щодо проблематики
Голова комітету,
комітету
заступник голови
Налагодження співпраці з вищими
Протягом року
комітету,
навчальними, загальноосвітніми та
дошкільними закладами, спортивними,
Члени комітету
культурними, релігійними організаціями
Проведення дослідження стану справ з
Протягом року
фізичним вихованням та фізичною
реабілітацією у шкільних навчальних
закладах щодо дотримання чинного
законодавства України
Розробка та запровадження заходів із
розвитку дозвілля у дворах для дітей та
молоді на час літніх канікул
Зустрічі з депутатами міської ради,
Протягом року
представниками громадських організацій,
окремими громадянами щодо проблематики
комітету
Проведення моніторингу проблем середніх
закладів освіти
Ініціювання щодо запровадження системи
заходів, спрямованих на підтримку
обдарованої молоді
Робота комітету у напрямку проведення
профорієнтаційної роботи для випускників
шкіл; підтримки проекту «Школа
майбутнього науковця» (для учнів середніх
закладів освіти) та проектів «Всеукраїнської
федерації «Спас», участі у заходах до дня
«Зниклих дітей»
Проведення комплексу заходів щодо
розв’язування питання дефіциту дитячих
садочків, проблем якості закладів, внесення
цього питання у план розвитку м. Запоріжжя
на 2017-2018 роки
Моніторинг питання професійно-технічних
навчальних закладів: оптимізація,
фінансування, підпорядкування.
Ініціювання комплексу заходів щодо
створення в місті Запоріжжі комфортних
умов для проживання та відпочинку
мешканців
Проведення контролю за здійсненням заходів
щодо перейменувань назв вулиць, площ та
скверів
та
проведення
роботи
по
прискоренню адаптації м. Запоріжжя до
нових назв.
Участь у міських заходах з охорони
громадського порядку – на протязі року
Сприяння та підтримка заходів щодо
проведення роботи з дітьми сиротами,
пошуку зниклих дітей, психологічної
допомоги рідним зниклих дітей
Проведення спільних засідань з комітетами
Громадської ради
Комітет з питань транспорту,
інфраструктури та архітектури
Засідання комітету
Протягом року
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Отримати звіт про отримання та витрачання
грошей в фонд розвитку інфраструктури
м.Запоріжжя (пайова участь)
Ознайомлення, напрацювання та надання
пропозицій до Програми фінансування на
ремонту доріг міста, та внутрішньо
квартальних доріг.
Громадській контроль за виконанням
Програми відповідними підрозділами
Запорізького виконавчого комітету
Ознайомлення, напрацювання та надання
пропозицій до Середньострокової програми
будівництва, реконструкції, модернізації
об’єктів інфраструктури, соціального,
культурного та
екологічного призначення на 2015-2019 роки
по м.Запоріжжя.
Громадській контроль за виконанням
Програми відповідними підрозділами
Запорізького виконавчого комітету
Ознайомлення, напрацювання та надання
пропозицій до Положення про порядок
передачі в оренду об’єктів права комунальної
власності територіальної громади
м.Запоріжжя
Громадській контроль за дотриманням
Положення відповідними підрозділами
Запорізького виконавчого комітету
Ознайомлення, напрацювання та надання
пропозицій до Перспективного плану
розвитку розміщення зовнішньої реклами в
м.Запоріжжя.
Ознайомлення, напрацювання та надання
пропозицій до Порядку залучення,
розрахунку розміру і використання коштів
пайової участі у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
м.Запоріжжя, затвердженого рішенням
Запорізької міської ради від 24.12.2012 №77
зі змінами
На постійній основі спільні засідання з
депутатською комісією з питань комунальної
власності, ресурсів, приватизації, архітектури
та земельних відносин Запорізької міської
ради
Аналіз проектів рішень землеустрою та
забудови земельних ділянок стосовно їх
відповідності Генеральному плану розвитку
м. Запоріжжя та плану зонування територій
Для вивчення та підготовки пропозицій, щодо
врегулювання та систематизації процесу в
питаннях, які пов'язані з розвитком
архітектури та інфраструктури запросити у
Управління з питань земельних відносин
Запорізької міської ради та Департаменту
архітектури та містобудування Запорізької
міської ради перелік виданих паспортів
прив'язок на МАФи у м. Запоріжжі станом на
01.06.2017 року.
Взяти під громадський контроль видачу
нових і продовження існуючих паспортів

Протягом року
Голова комітету,
Протягом року

заступник голови
комітету,
Члени
Громадської ради

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

12.
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2.

прив'язок для малих архітектурних форм в
м.Запоріжжя, для цього зобов'язати
Управління з питань земельних відносин
Запорізької міської ради та Департаменту
архітектури та містобудування Запорізької
міської ради надавати список заяв, які
надійшли за попередній місяць, від суб'єктів
підприємницької діяльності з цих двох
питань Комітету не пізніше кожного п'ятого
числа наступного місяця.
Звіт про роботу комітету

грудень

ІІІ. Інша діяльність
Залучення громадських організацій та Протягом року
громадськості міста до участі у заходах
Громадської ради при виконкомі Запорізької
міської ради
Проектна діяльність
Протягом року

Президія,
Комітети

