ПЛАН
роботи Громадської ради
при виконавчому комітеті Запорізької міської ради
на 2021 рік.
№
з\п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальний за
виконання

І. Організаційні заходи
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Проведення засідань Громадської ради при
виконкомі Запорізької міської ради
Проведення засідань Президії Громадської
ради при виконкомі Запорізької міської ради
Засідання постійних комітетів Громадської
ради при виконкомі Запорізької міської ради

Протягом року,
1 раз на квартал
І-й понеділок
місяця
Згідно графіку
засідань
комітетів
Протягом року

Президія

Висвітлення роботи Громадської ради в ЗМІ
та на офіційному веб-сайті Запорізької
міської влади
Заходи по підготовці до консультацій з Протягом року
громадськістю у форматі: круглих столів,
публічних обговорень тощо.
Співпраця Громадської ради з Інститутом Протягом року
розвитку міста Запоріжжя»
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
життєдіяльності (ЖКГ, інфраструктура, екологія)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Організація та проведення публічних заходів
на тему забезпечення умов розвитку ЖКГ,
обслуговування та надання якісних житловокомунальних послуг у місті Запоріжжі.
Розірвання Договору управління з
Керуючими компаніями при створенні ОСББ.
Оформлення запитів.
Участь в комісіях та робочих групах по
розгляду формування та обґрунтованості
тарифів на житлово-комунальні послуги в м
Запоріжжя
Організація та проведення публічних заходів
на тему реалізації та інформування по змінам
ЗУ, та реформуванню у сфері ЖКХ проблематика, варіанти вирішення
Проведення заходів, спрямованих на
роз’яснення впроваджених реформ у сфері
ЖКХ.
Вивчення проектів регуляторних актів
місцевих органів виконавчої влади з
удосконалення стану міської території,
прибудинкових територій, згідно санітарних
норм, сортування сміття, утилізація ТБВ (
«ВЕЛЬТУМ», КП «ТИТАН» , т. і.).
Проведення заходів, спрямованих на

Протягом року

Мішина І.В.,
Бондаренко Т.О.

Протягом року

Мішина І.В.

Протягом року

Мішина І.В.

Протягом року

Мішина І.В.
Хоменко О.Г.
Анчішкін А. Л..

Протягом року

Мішина І.В.

Примітки

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

проведення ефективного ремонту внутрішньо
квартальних доріг житлового фонду, (спільні
засідання з профільними комітетами),
розроблення міської програми.
Проведення організаційних заходів по
розгляду питань з енергоефективності та
енергозбереження у багатоквартирних
будинках. Освітлення наявних програм.
Проведення заходів, а саме: робочих нарад,
круглих столів по проблемам створення та
управління у будинках ОСББ.
Проведення заходів, а саме: робочих нарад,
круглих столів по проблемам капітальних
ремонтів у багатоквартирних будинках м.
Запоріжжя.
Громадський контроль з дотримання в місті
Запоріжжя екологічного законодавства
України та механізмів його реалізації.
Участь у робочих групах, комісіях, інших
тимчасових робочих органах
природоохоронного спрямування при органах
місцевого самоврядування та виконавчої
влади.
Робота у постійно діючій комісії
міськвиконкому по карантинним рослинам
Участь у робочій групі по створенню
програми озеленення м. Запоріжжя.
Підготовка та подання на розгляд Верховної
Ради від імені комітету громади пропозицій
змін до природоохоронного законодавства
Проведення інформаційно-просвітницьких
заходів, семінарів, презентацій, круглих
столів, екологічних конкурсів та акцій для
підвищення екологічної свідомості місцевих
мешканців, екологічної освіти дітей
дошкільного віку, школярів та студентської
молоді.
Участь в комісіях та робочих групах по
розгляду питані ЖКГ, екології та
інфраструктури в м Запоріжжя.
Організація та проведення заходів на тему
«Заборгованість споживачів з надання
комунальних послуг у м. Запоріжжі.
Претензійна робота КП, результати.»
Організація та проведення заходів на тему: «
Вивчення правил роботи провайдерів та
контроль за їх виконанням».
Ознайомлення з планом розвитку м.
Запоріжжя з освітлення, благоустрою,
ремонту мостів, встановлення дорожніх
знаків для регулювання руху. Виконання
даного плану.
Участь у засіданнях департаментів
інфраструктури, благоустрою, житловокомунального господарства, екології
Запорізької міської. При необхідності.
Участь у перевірках промислових
підприємств з додержання виконання
підприємствами заходів з охорони
атмосферного повітря.
Робота з Управлінням екологічної безпеки

Протягом року

Мішина І.В.
Мішина І.В.

Постійно

Заступник голови
комітету, члени
комітету

Постійно
Протягом року
Протягом року
Хоменко О.Г.
Протягом року

Протягом року

Протягом року

Мішина І.В.
Хоменко О.Г.

Протягом року

Мішина І.В.,
Бондаренко Т.О.

Протягом року

Мішина І.В.

Протягом року

Анчішкін А. Л..

Протягом року

Мішина І.В.
Хоменко О.Г.
Анчішкін А. Л..

Протягом року

Хоменко О.Г.

Протягом року

Хоменко О.Г.

23.

24.

Міськвиконкому, щодо природоохоронних
питань .
Підготувати звернення:
До Державної прикордонної служби
щодо обладнання пункту пропуску
«Запорізький аеропорт» стаціонарною
системою РК.
До РНБОУ щодо попередження
потрапляння радіоактивних матеріалів на
територію України.
До керівництва Міськвиконкому
щодо врахування природоохоронного
законодавства під час видачі дозволів на
пасажирські перевезення
м.
Запоріжжя.
До Верховної Ради України щодо
внесення змін до Закону України «Про
охорону атмосферного повітря» щодо викидів
від стаціонарних та пересувних джерел . 2
квартал 2021
Підготувати звернення:
До Державної прикордонної служби
щодо обладнання пункту пропуску
«Запорізький аеропорт» стаціонарною
системою РК.
До РНБОУ щодо попередження
потрапляння радіоактивних матеріалів на
територію України.
До керівництва Міськвиконкому
щодо врахування природоохоронного
законодавства під час видачі дозволів на
пасажирські перевезення
м.
Запоріжжя.
До Верховної Ради України щодо
внесення змін до Закону України «Про
охорону атмосферного повітря» щодо викидів
від стаціонарних та пересувних джерел.

2 квартал 2021

Хоменко О.Г.,
Кривко О.І.

2 квартал 2021

Хоменко О.Г.,
Кривко О.І.

Комітет з соціальних питань та охорони здоров’я
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Проведення спільних нарад з управлінням
соціального захисту населення стосовно
питань соціального захисту населення.
Проведення спільних нарад з управлінням
охорони здоров’я
Проведення інформаційної роботи з питань
забезпечення медичними послугами пільгову
категорію населення
Проведення круглих столів згідно поточної
роботи комітету
Проведення виїзних засідань комітету, участь
у засіданнях керівних органів громадських
організацій ветеранів різних категорій,
інвалідів та інших верст населення де
розглядаються питання їх соціального
захисту.
Проведення спільних засідань з комітетами
Громадської ради по спільних питаннях
Участь комітету у
урочистих заходах.

міських

програмах,

Щоквартально
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року

Швець В. С.
Голова комітету,
заступник голови
комітету з питань
соціального
захисту, заступник
голови комітету з
питань охорони
здоров’я

Протягом року
Протягом року

8.

9.
10.

Залучення громадських організацій та
громадськості міста до участі у заходах
комітету
Обговорення загальнодержавних питань, що
потребують громадського обговорення
Проведення засідань комітету

11.

Відвідування та робота з постійною
депутатською комісією з питань охорони
здоров'я та соціального захисту населення

12.

Сприяння впровадженню прозорого та
неупередженого механізму доступу до
держфінансування та бюджетів громад НДО
– надавачів соціальних послуг через
механізми
проведення
конкурсів
соцзамовлення,
державно-приватного
партнерства, бюджетів участі та ін..
Адвокування якісного визначення потреб
населення
адміністративно-територіальної
одиниці/ територіальної громади в соціальних
послугах відповідно до Порядку визначення
потреб
населення
адміністративнотериторіальної
одиниці/
територіальної
громади
в
соціальних
послугах,
затвердженого Мінсоцполітики
Сприяння впровадженню прозорого та
неупередженого механізму доступу до
держфінансування та бюджетів громад НДО
– надавачів соціальних послуг через
механізми
проведення
конкурсів
соцзамовлення,
державно-приватного
партнерства, бюджетів участі та ін..
Проведення круглих столів згідно поточної
роботи комітету
Проведення виїзних засідань комітету, участь
у засіданнях керівних органів громадських
організацій ветеранів різних категорій,
інвалідів та інших верст населення де
розглядаються питання їх соціального
захисту.
Проведення спільних засідань з комітетами
Громадської ради по спільних питаннях
Участь комітету у міських програмах,
урочистих заходах.
Залучення громадських організацій та
громадськості міста до участі у заходах
комітету
Опрацювання загальнодержавних питань та
питань місцевого самоврядування, що
потребують
громадського
обговорення,
громадських слухань, громадських експертиз
та
інших
процедур
узгодження
з
громадськістю
Проектна діяльність

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

Протягом року
Протягом року
Один раз на
місяць
Згідно графіку
роботи комісії та
потреб комітету
з вирішення
питань громади
Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року
Протягом року

Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року

Протягом року

Комітет з економічних питань, підприємництва, архітектури, транспорту та земельних відносин
1.
Засідання комітету

По необхідності,
згідно
Положення

Голова комітету,
заступник голови
комітету

2.

Обговорення, пропозиції на тему:
«Розрахунок, встановлення розміру плати за
проїзд у громадському транспорті»

3.

Обговорення, консультації громадян на тему:
«Особливості розрахунку розміру плати за
землю»
Обговорення, консультації громадян на тему:
«Особливості безкоштовної приватизації
земельних ділянок»
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 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

4.

5.

6.

7.

Ознайомлення, напрацювання та надання
пропозицій до Перспективного плану
розвитку розміщення зовнішньої реклами в
м.Запоріжжя.

8.

Ознайомлення, напрацювання та надання
пропозицій до Програми вдосконалення
пасажирського транспорту м. Запоріжжі.
Громадській контроль за дотриманням
Програми відповідними підрозділами
Запорізького виконавчого комітету та
суб’єктами підприємницької діяльності.
На постійній основі спільні засідання з
депутатською комісією з питань комунальної
власності, ресурсів, приватизації, архітектури
та земельних відносин Запорізької міської
ради

9

10

Аналіз проектів рішень землеустрою та
забудови земельних ділянок стосовно їх
відповідності Генеральному плану розвитку
м. Запоріжжя та плану зонування територій
Аналіз петицій на сайті Запорізької міської
ради (за напрямками роботи комітету) та
формування резолюцій та пропозицій щодо
них від Громадської ради
Звіт про роботу комітету

11

12

Голова комітету,
члени комітету.
Члени Громадської
ради.
Постійно
Постійно

Голова комітету,
члени комітету
Голова комітету,
члени комітету.

Голова комітету,
заступник голови
комітету

Голова комітету,
заступник голови
комітету,
Члени Громадської
ради
Голова комітету,
заступник голови
комітету,
Члени Громадської
ради
Голова комітету,
заступник голови
комітету,
Члени Громадської
ради

Постійно

Постійно

Голова комітету,
заступник голови
комітету,
Члени Громадської
ради
Голова комітету,
заступник голови
комітету,
Члени Громадської
ради
Голова комітету,
члени комітету

Грудень 2021р.

Голова комітету

Комітет з питань взаємодії із владою та проєктного менеджменту (анти-корупція)
1.
2.

Участь в засіданнях профільних депутатських
комісій Запорізької міської Ради.
Взаємодія і співпраця з профільним
департаментом.

Звітний період

Комітет

Звітний період

Комітет

3.

Один раз на місяць проводити моніторинг
спеціалізованих сайтів щодо грантових
пропозицій. За наслідками моніторингу
інформувати всі підрозділи.

Звітний період

Комітет

4.

У разі виявлення зацікавленості - формувати
команди з написання проектів на отримання
грантів ( + пошук підтримки від влади,
бізнесу, Громади, розбудова відповідних
комунікацій)

Звітний період

Комітет

5.

Проведення навчання та консультацій з
написання проектів.

Звітний період

Комітет

6.

Формування групи незалежних експертів з
написання проектів, перекладачів, лобістів
проектів, що формуються на базі комітету.

Звітний період

Комітет

7.

Сформувати банк проектних ідей за
пропозиціями членів всіх комітетів.

Звітний період

Комітет

8.

Налагодити співробітництво з Інститутом
розвитку міста та Університетами міста щодо
співробітництва в проектній діяльності
Участь у бюджетній комісії Громадського
бюджету
Участь у роботі адміністративного комітету
Антикорупційна діяльність
Засідання комітету

Звітний період

Комітет

Звітний період

Комітет

Звітний період
Звітний період
Перша п’ятниця
місяця,12:00
пр. Металургів,
25, оф. 1а /
платформа
ZOOM

Комітет
Комітет

9.
10.
11.
12.

Комітет
з гуманітарних питань (освіти і науки, культури та туризму, релігії, молоді і спорту)
1.

Прийняти участь у обговоренні шкільного
громадського бюджету

Вересеньжовтень місяць

Комітет

2.

Проведення конференції «Булінг. Проведення
профілактики та запобігання булінгу.»
Робота над концепцією проведення конкурсу
серед педагогічних працівників міста
Запоріжжя
Семінари та круглі столи з питань
впроваджень медіа грамотності
Робоча зустріч з фахівцями по роз’ясненню
можливостей неприбуткових організацій
займатись підприємницькою діяльністю
Робота з депутатськими комісіями

Вересень 2021
року
Постійно

Комітет

Листопад 2021
року
Березеньсерпень

Комітет

Постійно

Комітет

3.

4.
5.

6.

Комітет

Комітет

7.

Участь у конференціях щодо інклюзії

8.

Участь у форумі волонтерських можливостей
міста
Звіт про роботу комітету

9.

Квітень-травень
2021 року
Жовтень 2021
Грудень 2021

Комітет
Комітет
Голова комітету

Комітет з питань культури, туризму та релігії
1
2
3

4
5

6

7

8
9
10

11

12
13

14

Участь в засіданнях профільних депутатських
комісіях Запорізької міської Ради.
Взаємодія і співпраця з профільним
департаментом.
Робота по внесенню пропозицій і
впровадженню державної цільової
національно-культурної програми розвитку
народних художніх промислів.
Вивчення історії художніх ремесел
запорізького краю
Проведення роботи по долученню майстрів і
крафтових виробників до навчання
популяризації і реалізації своїх виробів
online.
Популяризація творчості майстрів і
крафтових виробників шляхом долучення до
участі та організації фестивалей, ярмарок та
інших масових та туристично привабливих
заходів, чітко дотримуючись карантинних
вимог
Участь, співпраця і підтримка
культурологічних міських заходів та
проектів, що підтримують позитивний імідж
Запоріжжя в Україні та світі ( ніч на Січі,
День Міста, Покрова на Хортиці, та інші) з
урахуванням карантинних вимог.
Проведення Сьомого Всеукраїнського
Фестивалю Домашньої консервації
Подальший розвиток проекту мотузкострибу
*Міст*
Розвиток, підготовка і долучення молоді до
екстремальних туристичних активностей (
походів, занять скелелазінням, сплавів та ін.)
як засобів пізнання світу, долучення до
здорового способу життя, виховання
патріотизму і любові до рідного краю.
Проведення короткотермінових семінарів і
публічних лекцій з історії України, релігії,
культури і мистецтва
Презентація журналів *Наука і суспільство*,
*Міжнародний туризм*
Продовження роботи по популяризації
козацьких традицій, здорового способу
життя, збереженню культурної спадщини
шляхом проведення семінарів, фестивалів,
традиційних козацьких свят ( Великдень,
фестиваль бойових мистецтв *Запорізька
Січ*, Організація і проведення реконструкції
битви козаків за Україну, проведення 25-го
Міжнародного фестивалю національних
воїнських та традиційних культур
*Запорозький Спас*, присвячений 30-річчю
відновлення Незалежної України та інше)
Сприяння та підтримка заходів: Фестивалю

Звітний період

Швець В.С

Звітний період

Комітет

Звітний період

Комітет

Звітний період

Бабенко Н.В.

Звітний період

Комітет

Звітний період

Бабенко В.В.
Бабенко Н.В.

Звітний період

Бабенко В.В.
Бабенко Н.В.

Вересень
Звітний період

Бабенко В.В.
Бабенко Н.В.
Швець В.С

Звітний період

Швець В.С

Звітний період

Забава Ніна
Миколаївна

листопад

Забава Ніна
Миколаївна
Рижов К.А.

Звітний період

15

1.

2.

«Рок проти алкоголізму»; створення
соціальної мережі людей, що ведуть тверезий
спосіб життя; Фестивалю бойових мистецтв
«Запорозька Січ»,присвячений 21 річниці
ДЮСШ «Спас»; Фестиваль Домашньої
консервації
Засідання комітету

Травеньсерпеньвересень

Рижов К.А.
Бабенко Н.В.

1-й четвер
місяця,17:00
у 109 кабінеті
Запорізької
міської ради/
платформа
ZOOM

Бабенко Н.В.

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

