
 

ПЛАН 

роботи Громадської ради  

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

на 2021 рік. 

 
№ 

з\п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Примітки 

І. Організаційні заходи 

1.  Проведення засідань Громадської ради при 

виконкомі Запорізької міської ради 

Протягом року, 

1 раз на квартал 
Президія  

2.  Проведення засідань Президії Громадської 

ради при виконкомі Запорізької міської ради 

І-й понеділок 

місяця 

 

3.  Засідання постійних комітетів Громадської 

ради при виконкомі Запорізької міської ради 

Згідно графіку 

засідань 

комітетів 

 

4.  Висвітлення роботи Громадської ради в ЗМІ 

та на офіційному веб-сайті Запорізької 

міської влади 

Протягом року  

5.  Заходи по підготовці до консультацій з 

громадськістю у форматі: круглих столів, 

публічних обговорень  тощо.  

Протягом року  

6.  Співпраця Громадської ради з Інститутом  

розвитку міста Запоріжжя» 

Протягом року  

7.  Робота з профільними управліннями та 

департаментами Запорізької міської ради 

Протягом року  

8.  Звітування голів постійних комітетів про 

результати роботи на засіданнях Громадської 

ради та за рік в цілому, згідно планів роботи 

кожного комітету 

Протягом року  

ІІ. Основні заходи постійних комітетів 

Комітет з питань  

життєзабезпечення (ЖКГ, інфраструктура, екологія)  

1.  Організація та проведення публічних заходів 

на тему забезпечення умов розвитку ЖКГ, 

обслуговування та надання якісних житлово-

комунальних послуг у  місті Запоріжжі. 

 Мішина І.В.  

2.  Участь в комісіях та робочих групах по 

розгляду формування та обґрунтованості 

тарифів на житлово-комунальні послуги в м 

Запоріжжя 

Протягом року Мішина І.В.  

3.  Організація та проведення публічних заходів 

на тему реалізації  та інформування по змінам 

ЗУ, та реформуванню у сфері ЖКХ - 

проблематика, варіанти вирішення 

   

4.  Проведення заходів, спрямованих на 

роз’яснення впроваджених реформ у сфері 

ЖКХ. 

Протягом року Мішина І.В.  

5.  Запровадження проектів регуляторних актів 

місцевих органів виконавчої влади 

удосконалення стану міської території згідно 

санітарних норм ( «УМВЕЛЬТ», КП 

«ТИТАН» , т. і.). 

Протягом року   

6.  Проведення заходів, спрямованих на 

проведення ефективного ремонту внутрішньо 

квартальних доріг житлового фонду, (спільні 

засідання з профільними комітетами), 

розроблення міської програми. 

Протягом року Мішина І.В.  

7.  Проведення організаційних заходів по 

розгляду питань з енергоефективності та 

енергозбереження у багатоквартирних 

Протягом року   



будинках. Освітлення наявних програм. 

8.  Проведення заходів, а саме: робочих нарад, 

круглих столів по проблемам створення та 

управління у будинках ОСББ. 

 Мішина І.В.  

9.  Проведення заходів, а саме: робочих нарад, 

круглих столів по проблемам капітальних 

ремонтів у багатоквартирних будинках м. 

Запоріжжя. 

 Мішина І.В.  

10.  
Громадський контроль з дотримання в місті 

Запоріжжя екологічного законодавства 

України та механізмів його реалізації. 

Постійно 

 

 Заступник голови 

комітету, члени 

комітету 

 

11.  Участь у робочих групах, комісіях, інших 

тимчасових робочих органах  

природоохоронного спрямування при органах 

місцевого самоврядування та виконавчої 

влади.  

Постійно 

  

12.  Робота у постійно діючій комісії 

міськвиконкому по карантинним рослинам 

Протягом року   

13.  Участь у робочій групі по створенню 

програми озеленення м. Запоріжжя. 

Протягом року   

14.  Підготовка та подання на розгляд Верховної 

Ради від імені комітету громади пропозицій 

змін до природоохоронного законодавства 

Протягом року 

Хоменко О.Г. 

 

 

15.  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. 

Протягом року 

  

Комітет з питань  

соціального захисту та охорони здоров’я 

1.  Проведення спільних нарад з управлінням 

соціального захисту населення стосовно  

питань соціального захисту населення. 

Щоквартально  

 

 

Голова комітету, 

заступник голови 

комітету з питань 

соціального 

захисту, заступник 

голови комітету з 

питань охорони 

здоров’я 

 

2.  Проведення спільних нарад з управлінням 

охорони здоров’я 

Протягом року  

3.  Проведення інформаційної роботи з питань 

забезпечення медичними послугами пільгову 

категорію населення 

  

4.  Проведення круглих столів згідно поточної 

роботи комітету  

Протягом року  

5.  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. 

Протягом року  

6.  Проведення спільних засідань з комітетами 

Громадської ради по спільних питаннях 

 

Протягом року  

7.  Участь комітету у міських програмах, 

урочистих заходах. 

Протягом року  

8.  

 

Залучення громадських організацій та 

громадськості міста до участі у заходах 

комітету 

Протягом року  

9.  Обговорення загальнодержавних питань, що 

потребують громадського обговорення 

Протягом року  

Комітету з питань економічного та промислового розвитку,  

підприємництва, євроінтеграції та земельних відносин, транспорту та архітектури 



1.  Участь комітету у міських програмах, 

урочистих заходах. 

Протягом року Голова, заступник 

голови комітету, 

члени комітету 

 

2.  Проведення інформаційної роботи Протягом року  

3.  Проведення круглих столів згідно поточної 

роботи комітету 

Протягом року  

4.  Організація та проведення круглого столу  

«Особливості розрахунку розміру плати  за 

землю» 

  

5.  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 

Протягом року  

6.  Ознайомлення, напрацювання та надання 

пропозицій до Перспективного плану 

розвитку розміщення зовнішньої реклами в 

м.Запоріжжя. 

Протягом року  

7.  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. 

  

           8. Звіт про роботу комітету грудень Голова комітету  

Комітет з правових питань (захисту прав людини, 

громадського контролю за діями влади та протидії корупції, прозорості та публічності влади) та  проєктного 

менеджменту 
1.  Участь комітету у міських програмах, 

урочистих заходах. 

Щоквартально  

 

 

Голова комітету, 

заступник голови 

з питань захисту 

прав людини,  

громадського 

контролю за діями 

влади та протидії 

корупції 

 

2.  Проведення спільних засідань, нарад з 

управлінням з питань правового забезпечення 

роботи галузей міського господарства 

Запорізької міської ради 

Протягом року  

3.  Проведення інформаційної роботи з питань 
захисту прав людини та громадського 

контролю за діями виконавчих органів влади 

Запорізької міської ради 

  

4.  Проведення круглих столів згідно поточної 

роботи комітету  

Протягом року  

5.  Участь у консультаціях із громадськістю, що 

проводяться у форматі  семінарів, лекцій, 

презентацій, зустрічей, Форумів,  тощо. 

Протягом року  

6.  Участь комітету у міських програмах, 

урочистих заходах. 

Протягом року  

7.  

 

Залучення громадських організацій та 

громадськості міста до участі у заходах 

комітету 

Протягом року  

8.  Обговорення загальнодержавних питань, що 

потребують громадського обговорення 

Протягом року  

9.  Проведення брифінгів, прес-конференцій, 

телерадіоефірів, відео конференцій,  тощо 

Протягом року  

10.  Участь членів комітету в роботі колегій, 

комісій Запорізької міської ради , тощо 

Протягом року  

11.  Збір і обробка інформації про проблемні 

питання громадян 

Протягом року  

12.  Проведення моніторингу щодо грантових 

можливостей для громадських організацій  

Протягом року   



13.  Робота в напрямку проєктного менеджменту  Протягом року   

Комітет  

з гуманітарних питань (освіти і науки, культури та туризму, релігії, молоді і спорту) 
1.  Ініціювання та проведення круглого столу з 

презентації програми по профілактиці 

споживання Наркотичних речовин та 

алкоголю 

Квітень-травень  

 

 

 

2.  Зустрічі з депутатами міської ради, 

представниками громадських організацій, 

окремими громадянами щодо проблематики 

комітету  

Протягом року Голова, заступник 

голови комітету, 

члени комітету 

 

3.  Моніторинг та робочі наради роботи  

підрозділів виконкому по роботі зі 

зверненнями мешканців, підприємств, 

організацій. 

 Швець В.С.  

4.  Сприяння та підтримка заходів: Фестивалю 

«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  

 

Травень-

серпень-

вересень 

 

Рижов К.А. 

Бабенко Н.В. 

 

5.  Робоча зустріч з фахівцями по роз’ясненню 

можливостей неприбуткових організацій 

займатись підприємницькою діяльністю 

Березень- 

серпень 

Голова, заступник 

голови комітету, 

члени комітету 

 

    6. Звіт про роботу комітету грудень Голова комітету  

 

ІІІ. Інша діяльність 

1.  Залучення громадських організацій та 

громадськості міста до участі у заходах 

Громадської ради при виконкомі Запорізької 

міської ради 

Протягом року Президія, 

 Комітети 

 

2.  Проектна діяльність Протягом року   

 

 


