
                                                                                                                                                                                                                       Додаток 1 

до Програми сприяння 
молодіжному руху 
«Молодь для міста» на 
2017-2018 роки     

Завдання і заходи 

з виконання Програми сприяння молодіжному руху «Молодь для міста» на 2017 -2018 роки 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів, виконавці 

Джерела 

фінансування 

(бюджет 

міста, 

державний, 

обласний 

бюджети, 

інші) 

Прогнозні обсяги, тис.грн. 

  за роками 

Всього 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Підвищення 

ефективності 

взаємодії  

міської ради з 

інститутами 

громадянського 

суспільства 

Проведення з 

громадськістю зустрічей, 

зборів, громадських 

слухань, засідань за 

«круглим столом», 

електронних 

консультацій, тощо 

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради 

Не потребує 

фінансування 
    



 2 

Залучення громадськості 

до роботи у складі 

оргкомітетів, робочих 

груп, консультативно-

дорадчих органів міської 

ради 

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради, 

громадська рада, 

громадські 

організації 

Не потребує 

фінансування 
      

Організація стажування 

активістів інститутів 

громадянського 

суспільства на базі 

органів  місцевого 

самоврядування 

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради 

Не потребує 

фінансування  
      

Проведення навчально-

методичних семінарів для 

представників інститутів 

громадянського 

суспільства з актуальних 

питань 

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради, 

громадська рада, 

громадські 

організації 

Не потребує 

фінансування  
      

Підтримка 

ініціатив 

інститутів 

громадянського 

суспільства, 

спрямованих на 

розвиток 

регіону 

Надання організаційної 

підтримки інститутам 

громадянського 

суспільства у процесі 

реалізації їх ініціатив 

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради 

Не потребує 

фінансування   
      



 3 

Сприяння 

діяльності 

Міської 

молодіжної 

ради при 

Запорізькій 

міській раді 

Організаційне 

забезпечення діяльності 

Міської молодіжної ради 

при Запорізькій  міській 

раді 

Управління 

внутрішньої 

політики, преси та 

інформації ЗМР 

Не потребує 

фінансування   
      

Використання 

сучасних 

інформаційно-

комунікативних 

технологій та 

принципів 

електронної 

демократії у 

практиці 

взаємодії влади 

з громадськістю 

Сприяння участі 

інститутів 

громадянського 

суспільства у тематичних 

телепрограмах з питань 

взаємодії громадськості з 

міською радою та її 

виконавчими органами 

Управління 

внутрішньої 

політики, преси та 

інформації 

Запорізької 

міської ради 

Не потребує 

фінансування   
      



 4 

Проведення 

просвітницьких, 

інформаційних, 

екологічних 

заходів та 

громадських 

ініціатив щодо 

облагородження 

та 

облаштування 

місць 

загального 

значення та 

прибудинкових 

територій, 

спрямованих на 

популяризацію 

додержання 

правил 

благоустрою та 

підтримки 

належного 

санітарного 

Проведення 

інформаційно-

просвітницьких заходів 

спрямованих на 

підвищення почуття 

патріотизму, любові до 

рідного міста, 

додержання належного 

санітарного стану 

території міста  

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради 

Не потребує 

фінансування   
      

Забезпечення 

поінформованості 

суспільства про 

діяльність молодіжного 

руху 

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради 

Бюджет міста 

(загальний 

фонд)  

10,410 10,410  
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стану території 

Проведення 

просвітницьких, 

правозахисних, 

інформаційних, 

екологічних та 

інших кампаній 

Проведення заходів 

облагородження 

територій загального 

користування та 

прибудинкових територій 

спільно із мешканцями 

міста та громадськими 

активістами 

Виконавчий 

комітет 

Запорізької 

міської ради 

Бюджет міста 

(загальний 

фонд)  

117,630 117,630  

Разом за завданням 128,040 128,040  

Разом за програмою 128,040 128,040  

 

 

   Секретар міської ради                                                                                                                           Р.О. Пидорич 

 

      

                                                                                                                                                       

 

 


