
ПЛАН 

роботи Громадської ради  

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

на 2022 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 (за можливості) на тему 

забезпечення, обслуговування та 

надання якісних послуг з управління 

багатоквартирними будинками у  місті 

Запоріжжі. Розірвання Договору 

управління  з Керуючими компаніями 

при створенні ОСББ. Оформлення 

запитів. 

Протягом року Мішина І.В., 

Бондаренко Т.О. 

 

2.  Участь в комісіях та робочих групах 

по розгляду питані ЖКГ, екології та 

інфраструктури в м Запоріжжя. 

Протягом року Мішина І.В. 

Хоменко О.Г. 

 

3.  Організація та проведення заходів на 

тему «Заборгованість споживачів з 

надання комунальних послуг у м. 

Запоріжжі. Претензійна робота КП, 

результати.» 

Протягом року Мішина І.В., 

Бондаренко Т.О. 

 

4.  Організація та проведення заходів на 

тему:  « Вивчення правил роботи 

провайдерів та контроль за їх 

виконанням». 

Протягом року Мішина І.В.  

5.  Вивчення проектів регуляторних актів 

місцевих органів виконавчої влади з 

удосконалення стану міської території, 

прибудинкових територій,  згідно 

Протягом року Мішина І.В. 

Хоменко О.Г. 

Анчішкін А. Л.. 

 



санітарних норм, сортування сміття, 

утилізація ТБВ ( «ВЕЛЬТУМ», КП 

«ТИТАН» , т. і.). 

6.  Ознайомлення з планом розвитку м. 

Запоріжжя з освітлення, благоустрою, 

ремонту мостів, встановлення 

дорожніх знаків для регулювання  

руху. Виконання даного плану. 

Протягом року Анчішкін А. Л..  

7.  Участь у засіданнях департаментів 

інфраструктури, благоустрою, 

житлово-комунального господарства, 

екології Запорізької міської. При 

необхідності. 

Протягом року Мішина І.В. 

Хоменко О.Г. 

Анчішкін А. Л.. 

 

8.  Участь у перевірках промислових 

підприємств  з додержання виконання 

підприємствами заходів з охорони 

атмосферного повітря. 

Протягом року Хоменко О.Г.  

9.  Робота з Управлінням екологічної 

безпеки Міськвиконкому,  щодо 

природоохоронних питань . 

Протягом року Хоменко О.Г.  

10.  Організація обговорення питання з 

послуги гарячого водопостачання у 

багатоквартирних будинках м. 

Запоріжжя.  

Розгляд питань: 

1.Скількі багатоквартирних будинків 

відмовилися від послуги з ГВС? 

2.Стан загальних мереж з постачання 

ГВС до будинків? 

3. Якість послуги з ГВС? 

4. Доцільність виділення бюджетних 

коштів на ремонт загальних та 

внутрішньо будинкових мереж ГВС? 

Протягом року Мішина І.В. 

Бондаренко Т.О. 

 

11.  Підготування запитів до профільних 

департаментів. 

постійно Мішина І.В. 

Хоменко О.Г. 

 

 

Комітет з питань  

соціального захисту та охорони здоров’я 

 

1.  Проведення засідань комітету Один раз на 

місяць 
 

 

 

Голова комітету 

Дорошенко І.В. 

Члени комітету 

Швець В.С. 

Щербина Л. 

Єзєєва А. 

Макайя О. 

Барков І. 

Швець В. С. 

2.  Участь у засіданнях постійної 

депутатської комісії з питань охорони 

здоров'я та соціального захисту 

населення. 

Згідно графіку 

роботи комісії 

та потреб 

комітету з 

вирішення 

питань громади 

 

3.  Проведення спільних нарад з 

управлінням соціального захисту 

населення ЗМР 

Щоквартально  

4.  Проведення спільних нарад з КУ 

«Адміністрація з питань охорони 

здоров’я» ЗМР 

Щоквартально  

5.  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.. 

Протягом року  

6.  Участь комітету у міських програмах, 

урочистих заходах. 

Протягом року  

7.  

 

Проведення спільних засідань з 

комітетами Громадської ради по 

спільних питаннях 

Протягом року  



8.  Участь комітету у міських програмах, 

урочистих заходах 

Протягом року  

9.  Консультацій з громадськістю: 

1. Управління соціального захисту 

населення ЗМР 

З метою опрацювання 

загальнодержавних питань та питань 

місцевого самоврядування, що 

потребують громадського 

обговорення, громадських слухань, 

громадських експертиз та інших 

процедур узгодження з громадськістю 

-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 СП 

(соцзамовлення та ін.) 

  

10.  Висвітлення діяльності комітету на 

офіційній сторінці Громадської ради 

Постійно Дорошенко І.В.  

 

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.  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  

5.  Ознайомлення, напрацювання та 

надання пропозицій до 

Перспективного плану розвитку 

розміщення зовнішньої реклами в 

м.Запоріжжя. 

Протягом року  

6.  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  

 

 



2.  Проведення спільних засідань, нарад з 

управлінням з питань правового 

забезпечення роботи галузей міського 

господарства Запорізької міської ради 

Протягом року  

Голова комітету, 

заступник голови 

з питань захисту 

прав людини,  

громадського 

контролю за 

діями влади та 

протидії корупції 

 

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.  Участь в засіданнях профільних 

депутатських комісіях Запорізької 

міської Ради. 

Звітний період Швець В.С.  

2.  Взаємодія і співпраця з профільним 

заступником міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Васюк А.Г. та департаментами: 

- Департаментом освіти і науки; 

- Департаментом спорту, сім'ї 

та молоді; 

- Департаментом культури і 

туризму. 

Звітний період          Комітет  

3.  У взаємодії з міською владою 

підготовити комплексну програму по 

підтримці і створенню умов для 

розвитку художніх ремесел, 

традиційних і креативних напрямів 

народної творчості, особливо 

на туристично привабливих локаціях – 

площа Маяковського, острів Хортиця. 

Проведення круглих столів та 

публічних обговорень з означених 

питань 

Звітний період Комітет  

    4. Участь у робочій групі з формування Звітний період Комітет  



стратегії розвитку міста 

    5. Продовження вивчення історії 

художніх ремесел та крафтових 

виробників запорізького краю 

 їх популяризація як в засобах масової 

інформації, так за допомогою 

проведення заходів, фестивалів, 

ярмарок та інших масових та 

туристично привабливих заходів. 

Звітний період Бабенко Н.В.  

6. Участь, співпраця і підтримка 

культурологічних міських заходів та 

проектів, що підтримують позитивний 

імідж Запоріжжя в Україні. 

Звітний період Бабенко В.В. 

Бабенко Н.В. 

 

7. Проведення ВосьмогоВсеукраїнського 

Фестивалю Домашньої консервації та 

Новорічного крвфтового ярмарку 

Вересень Бабенко В.В. 

Бабенко Н.В. 

 

      8. Подальший розвиток проекту 

мотузкострибу *Міст* 

Звітний період Швець В.С.  

       9. 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. 

Звітний період Швець В.С.  

10. Проведенная короткотерминових 

семінарів в міськраді, районних 

адміністраціях, для держслужбовців з 

нагальних питань, ( роз'яснення 

законів України, з питань права, 

економіки, культури, моралі). 

Листопад Забава Н.М.  

11. Організація та проведення навчання 

членів дільничих комісій. 

Вересень 2022 Забава Ніна 

Миколаївна 

 

12. Проведення круглого столу  за участі 

представників Департаменту освіти та 

Департаменту сім’ї молоді та спорту 

Запорізької міської ради, з питань 

організації заходів з  національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді в м. Запоріжжі. 

Лютий 2022 Рижов К.А.  

13 Проведення круглого столу  за участю 

Департаменту сім’ї молоді та спорту 

Запорізької міської ради на виконання 

Указу Президента України від 

17.12.2020 № 574/2020 Про 

започаткування соціального проекту 

"Активні парки – локації здорової 

України" 

Березень 2022 Рижов К.А.  

14. За підтримки міської влади і 

профільних департаментів 

продовження роботи по популяризації 

козацьких традицій, здорового 

способу життя, збереженню 

культурної спадщини шляхом 

проведення семінарів, фестивалів, 

традиційних козацьких свят ( 

Великдень, Козацьке Різдво, 

фестиваль бойових мистецтв 

*Запорізька Січ*, проведення 26-го 

Міжнародного фестивалю 

національних воїнських та 

традиційних культур *Запорозький 

Спас та інше) 

Звітний період Рижов К.А.  

15. Проведення серії лекцій та практичних 

занять для старшокласників: Стоп, 

Лютий-

березен6ь 2022 

Бахтина И.  



фейк! 

16. Підтримка багатодітних родин, а 

також родин, які мають дітей з 

інвалідністю шляхом збору і адресної 

передачі гуманітарної допомоги і 

проведенню розважальних заходів для 

цільової аудиторії. 

Звітний період Івашикіна О.  

17. Проведення міського фестивалю 

ужитково – образотворчого мистецтва 

*Таланти міста Z* 

21-24 лютого Марінюк Л.В.  

18. Проведення заходу *Масляна в 

Палаці* 

6 березня Марінюк Л.В.  

19. Інформаційна підтримка заходів 

громадської ради 

Звітний період Носков В.Н.  

20. Засідання комітету 1-й четвер 

місяця,17:00 

у      кабінеті 

Запорізької 

міської ради/ 

платформа 

ZOOM 

 

Бабенко Н.В.  

 

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   

 


