
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Керуючий справами  

виконкому ради 

__________Омельянович Р.А. 

ПОГОДЖУЮ 
Голова Громадської ради  
при виконавчому комітеті  
Запорізької міської ради 
__________Акула К.Ю. 

 

План заходів із проведення консультацій з громадськістю виконавчих органів Запорізької міської ради та їх структурних підрозділів 

на 2021 рік 

 
№ 

п/п 

Питання або назва проекту акту Захід, що 

проводитиме

ться у 

рамках 

консультацій 

з 

громадськіст

ю 

Строк 

проведен

ня 

консульт

ацій 

Соціальні групи 

населення та 

зацікавлені сторони, 

на які 

поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані особи/структурного 

підрозділу відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

1 Внесення змін до планувальної 

документації детального плану території 

житлового району «Південний» в м. 

Запоріжжя 

громадські 

слухання 

I квартал 

2021 року 

місцеві жителі Департамент архітектури та 

містобудування міської ради, тел. 233 

33 32 

reception.datam@zp.gov.ua 

2 Детальний план території м.Запоріжжя в 

районі вул. Соловїна, 3 для розміщення 

річкового перевантажувального терміналу з 

відвантаженням зернових та олійних 

культур на річковий транспорт 

громадські 

слухання 

I квартал 

2021 року 

місцеві жителі Департамент архітектури та 

містобудування міської ради 

тел. 233 33 32 

reception.datam@zp.gov.ua 

3 Детальний план частини території кварталу 

№3 житлового району «Південний», 

обмеженої вул. 40-річчя Перемоги, вул. 

Водограйною та внутрішньоквартальним 

проїздом 

громадські 

слухання 

I квартал 

2021 року 

місцеві жителі Департамент архітектури та 

містобудування міської ради, тел. 233 

33 32 

reception.datam@zp.gov.ua 

4 Звіт про виконання бюджетних програм 

департаменту спорту, сім’ї та молоді 

Запорізької міської ради за 2020 рік 

публічний 

звіт 

березень  представники 

ДЮСШ, громадських 

організацій, ЗМІ, 

органів місцевого 

самоврядування 

Департамент спорту, сім’ї та молоді 

ЗМР 

0500765392 

е-mail: reception.dssm@zp.gov.ua 

mailto:reception.datam@zp.gov.ua


5 Встановлення комерційних приладів обліку 

гарячої води на будинках 

обговорення, 

роз’яснення, 

надання 

інформації 

II квартал 

2021 року 

співвласники 

багатоквартирних 

будинків, голови 

ОСББ 

Концерн міські теплові мережі 

066 214 53 03 

Інженер по зв’язкам з громадськістю та 

ЗМІ Шевченко Я.І. 

6 Збори з представниками Міської 

молодіжної ради при Запорізькій міській 

раді 

збори квітень  депутати Міської 

молодіжної ради, 

молодь міста, 

представники органів 

місцевого 

самоврядування 

Управління по роботі з молоддю та 

сім’єю департаменту спорту, сім’ї та 

молоді ЗМР 

0689616388 

e-mail: komitetmolodi@ukr.net 

7 З приводу внеску міських ДЮСШ в 

підготовку та виховання спортсменів, які є 

учасниками або кандидатами на участь в 

Олімпійських Іграх в Токіо 

збори  червень  представники 

ДЮСШ, громадських 

організацій, ЗМІ, 

органів місцевого 

самоврядування 

Департамент спорту, сім’ї та молоді 

ЗМР 

0500765392 

е-mail: reception.dssm@zp.gov.ua 

8 Збори з представниками Міської 

молодіжної ради при Запорізькій міській 

раді 

збори липень  депутати Міської 

молодіжної ради, 

молодь міста, 

представники органів 

місцевого 

самоврядування 

Управління по роботі з молоддю та 

сім’єю департаменту спорту, сім’ї та 

молоді ЗМР 

0689616388 

e-mail: komitetmolodi@ukr.net 

9 Збори з представниками Міської 

молодіжної ради при Запорізькій міській 

раді 

збори вересень депутати Міської 

молодіжної ради, 

молодь міста, 

представники органів 

місцевого 

самоврядування 

Управління по роботі з молоддю та 

сім’єю департаменту спорту, сім’ї та 

молоді ЗМР 

0689616388 

e-mail: komitetmolodi@ukr.net 

10 Проект Програми економічного і 

соціального розвитку м.Запоріжжя на 2022 

рік та Звіт про Стратегічну екологічну 

оцінку Програми 

електронні 

консультації з 

громадськіст

ю та вивчення 

громадської 

думки 

жовтень 

2021 року 

громадськість, 

екологічні інституції, 

суб’єкти 

господарювання міста 

Департамент економічного розвитку 

reception.der@zp.gov.ua 

 

11 Обговорення актуальних проблем сучасної 

молоді та шляхи їх вирішення 

форум листопад молодь міста 

Запоріжжя 

Управління по роботі з молоддю та 

сім’єю департаменту спорту, сім’ї та 

молоді ЗМР 

0689616388 

e-mail: komitetmolodi@ukr.net 

mailto:reception.der@zp.gov.ua


12 Збори з представниками Міської 

молодіжної ради при Запорізькій міській 

раді 

збори грудень  депутати Міської 

молодіжної ради, 

молодь міста, 

представники органів 

місцевого 

самоврядування 

Управління по роботі з молоддю та 

сім’єю департаменту спорту, сім’ї та 

молоді ЗМР 

0689616388 

e-mail: komitetmolodi@ukr.net 

13 Обговорення нагальних питань розвитку 

підприємництва, обговорення проектів 

регуляторних актів 

засідання 1 раз на 2 

місяці 

малий та середній 

бізнес 

Мила Наталя Анатоліївна – директор 

департаменту надання адміністративних 

послуг та розвитку підприємництва  

тел. 280 75 75 

reception.dnaprp@zp.gov.ua 

 


