ЗАТВЕРДЖУЮ
Секретар Запорізької
міської ради
__________Анатолій КУРТЄВ

ПОГОДЖУЮ
Голова Громадської ради
при виконавчому комітеті
Запорізької міської ради
__________Катерина АКУЛА

План заходів із проведення консультацій з громадськістю виконавчих органів Запорізької міської ради та їх структурних підрозділів
на 2022 рік
№
п/п

Питання або назва проекту акту

Захід, що
проводитиметься
у рамках
консультацій з
громадськістю

Строк проведення
консультацій

Соціальні групи
Контактні дані
населення та
особи/структурного підрозділу
зацікавлені
відповідального за проведення
сторони, на які
консультацій
поширюватиметьс
(телефон, e-mail)
я дія рішення, що
буде прийняте за
результатами
консультацій
Місцеві жителі
Департамент архітектури та
містобудування міської ради,
233-33-32
reception.datam@zp.gov.ua

1

Проєкт внесення змін до детального
плану території міста Запоріжжя в
районі вул. Української,
29/Прибережної автомагістралі

Громадські
слухання

I квартал 2022 року

2

Здійснення стратегічної екологічної
оцінки проєкту Програми
економічного і соціального
розвитку Запорізької міської
територіальної громади на 2023 рік
Затвердження технічної
документації щодо нормативної
грошової оцінки земель міста
Запоріжжя

Громадські
обговорення

Серпень-жовтень 2022

Мешканці міста,
громадські
організації,
підприємства

Департамент економічного
розвитку міської ради, 233-42-64
reception.der@zp.gov.ua

Громадські
обговорення
проекту рішення
міської ради

протягом 2023
(строк від одного місяця
до трьох місяців – ст. 9
ЗУ «Про засади
державної регуляторної
політики у сфері
господарської
діяльності)

Фізичні особи,
суб’єкти
господарювання:
фізичні особи
підприємці та
юридичні особи, як
платники плати за
землю.

Заступник начальника управління
Швець Олена Олександрівна,
286-28-81
Головний спеціаліст Крупій Ірина
Вікторівна, 286-28-87

3

4

Питання тарифної політики на
громадському транспорті

Круглий стіл

Червень 2022

Мешканці міста,
автоперевізники,
виконавчі органи
міської ради,
соціальні служби

Управління з питань
транспортного забезпечення та
зв’язку Запорізької міської ради,
Олександр Кухарєв заступник
начальника управління-начальник
відділу з питань організації роботи
з установами транспорту та
зв’язку, 787-50-89

5

Питання «Карта Запоріжця»

Круглий стіл

Липень 2022

Мешканці міста,
автоперевізники,
виконавчі органи
міської ради,
соціальні служби

Управління з питань
транспортного забезпечення та
зв’язку Запорізької міської ради,
Олександр Кухарєв заступник
начальника управління- начальник
відділу з питань організації роботи
з установами транспорту та
зв’язку, 787-50-89

6

Звіт про виконання бюджетних
програм департаменту спорту, сім’ї
та молоді Запорізької міської ради
за 2021 рік

Публічний звіт

Березень

Представники
ДЮСШ,
громадських
організацій, ЗМІ,
органів місцевого
самоврядування

Департаменту спорту, сім’ї та
молоді ЗМР
0500765392
reception.dssm@zp.gov.ua

7

Збори з представниками Міської
молодіжної ради при Запорізькій
міській раді

Збори

Березень

Управління по роботі з молоддю
та сім’єю департаменту спорту,
сім’ї та молоді ЗМР
0689616388
komitetmolodi@ukr.net

8

Збори з представниками Міської
молодіжної ради при Запорізькій
міській раді

Збори

Травень

Депутати Міської
молодіжної ради,
молодь міста,
представники
органів місцевого
самоврядування
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
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
Молодь міста
Запоріжжя

Управління по роботі з молоддю
та сім’єю департаменту спорту,
сім’ї та молоді ЗМР
0689616388
komitetmolodi@ukr.net

10

Обговорення актуальних проблем
сучасної молоді та шляхи їх
вирішення

Форум

Листопад

11

Збори з представниками Міської
молодіжної ради при Запорізькій
міській раді

Збори

Грудень

Депутати Міської
молодіжної ради,
молодь міста,
представники
органів місцевого
самоврядування

12

Звіт про виконання бюджетних
програм департаменту спорту, сім’ї
та молоді Запорізької міської ради
за 2021 рік

Публічний звіт

Березень

Представники
ДЮСШ,
громадських
організацій, ЗМІ,
органів місцевого
самоврядування

Департаменту спорту, сім’ї та
молоді ЗМР
0500765392
reception.dssm@zp.gov.ua

13

Збори з представниками Міської
молодіжної ради при Запорізькій
міській раді

Збори

Березень

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
komitetmolodi@ukr.net

14

Збори з представниками Міської
молодіжної ради при Запорізькій
міській раді

Збори

Травень

Депутати Міської
молодіжної рали,
молодь міста,
представники
органів місцевого
самоврядування

Управління по роботі з молоддю
та сім’єю департаменту спорту,
сім’ї та молоді ЗМР
0689616388
komitetmolodi@ukr.net

Управління по роботі з молоддю
та сім’єю департаменту спорту,
сім’ї та молоді ЗМР
0689616388
komitetmolodi@ukr.net
Управління по роботі з молоддю
та сім’єю департаменту спорту,
сім’ї та молоді ЗМР
0689616388
komitetmolodi@ukr.net

15

Збори з представниками Міської
молодіжної ради при Запорізькій
міській раді

Збори

вересень

16

Обговорення актуальних проблем
сучасної молоді та шляхи їх
вирішення

Форум

Листопад

17

Збори з представниками Міської
молодіжної ради при Запорізькій
міській раді

Збори

Грудень

18

Щодо задоволення культурних
інтересів громадян

19

Щодо задоволення культурних
інтересів громадян

Вивчення
Протягом року
громадської думки,
що
здійснюватиметься
шляхом проведення
соціологічних
досліджень та
спостережень
(опитування,
анкетування,
контент-аналіз
інформаційних
матеріалів, тощо).
Проведення
Протягом року
моніторингу
коментарів,
відгуків, інтерв’ю,
інших матеріалів у
друкованих та
електронних
засобах масової

Депутати Міської
молодіжної ради,
молодь міста,
представники
органів місцевого
самоврядування
Молодь міста
Запоріжжя

Депутати Міської
молодіжної ради,
молодь міста,
представники
органів місцевого
самоврядування
Усі вікові та
соціальні групи
населення

Усі вікові та
соціальні групи
населення

Управління по роботі з молоддю
та сім’єю департаменту спорту,
сім’ї та молоді ЗМР
0689616388
komitetmolodi@ukr.net
Управління по роботі з молоддю
та сім’єю департаменту спорту,
сім’ї та молоді ЗМР
0689616388
komitetmolodi@ukr.net
Управління по роботі з молоддю
та сім’єю департаменту спорту,
сім’ї та молоді ЗМР
0689616388
komitetmolodi@ukr.net
Заступник начальника управління
культури департаменту культури і
туризму Запорізької міської ради
Висоцька Людмила Олексіївна
707-70-06,
uprkult.zp@gmail.com

Заступник начальника управління
культури департаменту культури і
туризму Запорізької міської ради
Висоцька Людмила Олексіївна
707-70-06,
uprkult.zp@gmail.com

інформації для
визначення позиції
різних соціальних
груп населення та
стейкхолдерів
Опрацювання та
Протягом року
узагальнення
висловлених у
зверненнях
громадян
пропозицій та
зауважень з питань,
що потребують
вивчення
громадської думки.

20

Щодо задоволення культурних
інтересів громадян

21

Збори з представниками Міської
молодіжної ради при Запорізькій
міській раді

Збори

вересень

22

Діяльність робочої групи із
застосування методики 315 для
підприємців у багатоквартирних
будинках

Консультації для
підприємців

лютий- березень

23

Нарахування за тепло мешканцям
малоповерхових будинків та
необхідність встановлення
лічильника на будинок

Зустрічі з
жителями
малоповерхових
будинків, щодо
нарахувань за
тепло та
необхідності
встановлення
лічильників

лютий- березень

Усі вікові та
соціальні групи
населення

Заступник начальника управління
культури департаменту культури і
туризму Запорізької міської ради
Висоцька Людмила Олексіївна
707-70-06,
uprkult.zp@gmail.com

депутати Міської
молодіжної ради,
молодь міста,
представники
органів місцевого
самоврядування
підприємці та
жителі
багатоповерхових
будинків

Управління по роботі з молоддю
та сім’єю департаменту спорту,
сім’ї та молоді ЗМР
0689616388
komitetmolodi@ukr.net

жителі
багатоповерхових
будинків малої
поверховості

Інженер із зв’язків з
громадськістю та пресою Ярослав
ШЕВЧЕНКО
Shevchenko.yi@teploseti.zp.ua
214-53-03

Інженер із зв’язків з
громадськістю та пресою Ярослав
ШЕВЧЕНКО
Shevchenko.yi@teploseti.zp.ua
214-53-03

24

Підготовка та завершення
опалювального сезону

25

Обговорення зі споживачами
двоставкового тарифу

26

Проект встановлення структури
тарифу на опалювальний сезон
2022-2023 роки

27

Корегування затверджених тарифів

28

Інвестиційна програма

29

Намір встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та
централізоване водовідведення КП
«Водоканал» на 2023 рік згідно
постанови НКРЕКП від 30.06.2017
№866

Зустрічі з
громадськістю
міста з приводу
підготовки та
завершення
опалювального
сезону
Консультації для
підприємців

квітень-жовтень

голови ОСББ,
депутати
міськради, жителі
міста

Інженер із зв’язків з
громадськістю та пресою Ярослав
ШЕВЧЕНКО
Shevchenko.yi@teploseti.zp.ua
214-53-03

лютий- березень

Директор зі збуту Анна ЮДІНА
yudina.anna@teploseti.zp.ua
220-58-90

Оприлюднення на
офіційному сайті
info@teploseti.zp.ua
Приймання
зауважень
Проведення
громадських
обговорень
Оприлюднення на
офіційному сайті
info@teploseti.zp.ua
Приймання
зауважень
Оприлюднення
проекту на
офіційному сайті
info@teploseti.zp.ua
Приймання
пропозицій від 14
до 20 діб
Відкрите
обговорення

липень- серпень 2022

підприємці та
жителі
багатоповерхових
будинків
Споживачі послуг
Концерну «МТМ»,
голови ОСББ,
мешканці міста.

Протягом 2022 року

Споживачі послуг
Концерну «МТМ»,
голови ОСББ,
мешканці міста

Директор фінансовий Надія
ФІЛІППЕНКО
filippenko.np@teploseti.zp.ua
280-85-06

липень- серпень 2022

Споживачі послуг
Концерну «МТМ»,
голови ОСББ,
мешканці міста

Начальник відділу інвестицій
Сергій ДАНИЛКІН
danilkin.sv@teploseti.zp.ua
220-58-93

Орієнтовно 23-27 травня
2022 року

Споживачі послуг
централізованого
водопостачання та
централізованого
водовідведення

Директор фінансовий Надія
ФІЛІППЕНКО
filippenko.np@teploseti.zp.ua
220-58-06

Анастасія ЗАВАЛКО директор
фінансовий КП «Водоканал»,
2711522, info.vodokanal@zp.gov.ua

30

31

32

33

34

35

36

Проєкт постанови НКРЕКП щодо
встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та
централізоване водовідведення КП
«Водоканал» на 2023 рік постанови
НКРЕКП від 30.06.2017 №866
Питання щодо розгляду внесення змін
до Інвестиційної програми
Комунального підприємства
«Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2022
рік згідно постанови НКРЕКП від
30.06.2017 №866
Проєкт постанови НКРЕКП щодо
схвалення змін до Інвестиційної
програми КП «ВОДОКАНАЛ» (М.
ЗАПОРІЖЖЯ) на 2022 рік та
внесення змін до постанови НКРЕКП
від 18.01.2022 № 67 згідно постанови
НКРЕКП від 30.06.2017 №866
Питання щодо розгляду Проєкту
Інвестиційної програми
Комунального підприємства
«Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2023
рік згідно постанови НКРЕКП від
30.06.2017 №866
Проєкт постанови НКРЕКП щодо
схвалення Інвестиційної програми
Комунального підприємства
«Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2023
рік згідно постанови НКРЕКП від
30.06.2017 №866
Перейменування
парку
по
вул.Сергія Синенка на «Парк
Придніпровський
імені
Л.П.Хаджинова»
Перейменування вул.Тиражної на
«вул.Ю.Бочкарьова»

Відкрите
обговорення

Залежить від дати
проведення засідання
НКРЕКП щодо схвалення
проєкту постанови
(грудень 2022 року)

Споживачі послуг
централізованого
водопостачання та
централізованого
водовідведення

Анастасія ЗАВАЛКО директор
фінансовий КП «Водоканал»,
2711522, info.vodokanal@zp.gov.ua

Відкрите
обговорення

Орієнтовно 15-17 лютого Споживачі послуг
2022 року
централізованого
водопостачання та
централізованого
водовідведення

Руслан ГОРЯН директор технічний
КП «Водоканал», 271-15-22
info.vodokanal@zp.gov.ua

Відкрите
обговорення

Залежить від дати
проведення засідання
НКРЕКП щодо схвалення
проєкту постанови
(березень - квітень 2022
року)

Споживачі послуг
централізованого
водопостачання та
централізованого
водовідведення

Руслан ГОРЯН директор технічний
КП «Водоканал», 271-15-22
info.vodokanal@zp.gov.ua

Відкрите
обговорення

Орієнтовно 23-27 липня
2022 року

Споживачі послуг
централізованого
водопостачання та
централізованого
водовідведення

Руслан ГОРЯН директор технічний
КП «Водоканал», 271-15-22
info.vodokanal@zp.gov.ua

Відкрите
обговорення

Залежить від дати
проведення засідання
НКРЕКП щодо схвалення
проєкту постанови
(грудень 2022 року)

Споживачі послуг
централізованого
водопостачання та
централізованого
водовідведення

Руслан ГОРЯН директор технічний
КП «Водоканал», 271-15-22
info.vodokanal@zp.gov.ua

Громадське
обговорення

І півріччя 2022 року

Мешканці
Дніпровського
району

Гусєва С.А., заступник голови
районної адміністрації, 224-87-03
svitlana.husieva@zp.gov.ua

Громадське
обговорення

І півріччя 2022 року

Мешканці
Дніпровського
району

Гусєва С.А., заступник голови
районної адміністрації, 224-87-03
svitlana.husieva@zp.gov.ua
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Публічне
обговорення
планів
реконструкції площі Маяковського
в частині розташування локацій
художників і майстрів.

широкі публічні
обговорення
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Імплементація
норм закону
України «Про соціальні послуги» до
місцевого
законодавчого
та
виконавчого поля:
а) про визначення потреб громади у
соціальних послугах на підставі
відповідних державних норм та
стандартів;
б) проведення прозорих конкурсів
по залученню НДО до надання
соціальних послуг (соцзамовлення,
закупівля через Prozzoro)

Круглий стіл,
обговорення з
зацікавленими
стейкхолдерів

Лютий-березень 2022
року

Березень-квітень 2022
року

Мешканці
м.Запоріжжя,
департамент
інфраструктури,
департамент
архітектури та
містобудування,
управління
культури
Мешканці
м.Запоріжжя,
Управління
соціального
захисту населення
ЗМР

Голова гуманітарного комітету
Громадської ради при
виконавчому комітеті ЗМР,
Бабенко Наталя
+380676121815,
nb.zp@ukr.net

Голова комітету з соціальних
питань та охорони здоров’я
Громадської ради при
виконавчому комітеті ЗМР,
Дорошенко Ірина
+380977266761
doroshenko.zp.network@gmail.com

