
 
 

 

Звіт про діяльність Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради за 2018 року 

 

З березня 2016 року почала свою роботу Громадська рада при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради нового скликання. 101 

громадська організація виявила бажання працювати у Громадській раді з 

метою налагодження ефективної взаємодії органів місцевого 

самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки під час 

формування та реалізації рішень органів місцевого самоврядування.   

Протягом 2018 року проведено 4 засідання Громадської ради, 15 

засідань Президії, засідання комітетів за своїми графіками. Громадська рада 

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради тісно взаємодіє з 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Системно  

працюють постійні комітети Громадської ради, налагоджена взаємодія голів 

комітетів з відповідними управліннями та департаментами Запорізької 

міської влади, проводяться сумісні засідання з комітетами. Ведеться плідна 

робота, вносяться пропозиції, обговорюються питання. 

Громадська рада регулярно проводить круглі столи, наради, 

обговорення з актуальних для міста Запоріжжя питань: у сферах охорони 

здоров’я, соціального захисту, екології, житлово-комунального 

господарства, правових питань. Сумісно з відповідними управліннями та 

департаментами відпрацьовувались резолюції, вносили пропозиції до 

програм. 

Голова Громадської ради є активним представником комітетів, 

комісій, робочих груп. Таким чином має можливість своєчасно реагувати на 

зміни в питаннях життєдіяльності міста та вносити пропозиції після 

відповідних обговорень у комітетах Громадської ради. 

1. Голова Координаційної ради з питань громадського бюджету 

м. Запоріжжя, члени Громадської ради 7 осіб є членами цієї корд ради та 

беруть активну участь в провадженні Громадського бюджету в місті.  

2. Член постійно діючого конкурсного комітету з питань 

автомобільного транспорту в м. Запоріжжя. 

3. Член Комітету з управління впровадженням питань Стратегії 

розвитку м. Запоріжжя до 2028. 

4. Член дорадчого комітету з ефективного врядування і розвитку для 

впровадження Проекту «Партнерство для розвитку міст» у м. Запоріжжя. 

5. Член робочої групи та доповідач з питання «демократичні 

інструменти взаємодії громади та органів місцевого самоврядування» в 

проекті співпраці з містом-побратимом Оберхаузеном. 

6. Участь у всеукраїнському форумі громадських рад м. Дніпро з 

презентацією про діяльність ГР. 



7. Член робочої групи з підготовки Програми комплексного 

озеленення м. Запоріжжя на 2019-2029 роки «Зелене місто». 

8. Участь у постійно діючій міській комісії з питань поводження з 

безхазяйними відходами. 

9. Участь у постійно діючій міській робочій групі по координації 

проведення робіт зі знищення карантинних рослин. 

10. Участь  у роботі організаційного комітету з питань проведення 

спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму «Еко 

Форум». 

11. Участь у роботі робочої групи з підготовки Програми 

природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне 

використання природних ресурсів м. Запоріжжя. 

12. Участь у роботі постійно діючої комісії з питань топоніміки 

Порозуміння, в питанні взаємодії з органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, знайшли комітет з питань соціального захисту та 

управління з питань соціального захисту населення Запорізької міської ради. 

Комітет знайшов ту форму взаємодії, завдяки якої вирішують насущні 

питання, розповсюджується інформація, вносяться пропозиції. Для цього 

один раз на квартал проводяться сумісні засідання, якщо необхідно 

запрошуються профільні спеціалісти (по питанням пенсій, зайнятості 

населення тощо). Проведена інформаційна робота з питань забезпечення 

медичними послугами пільгову категорію населення. Проведені виїзні 

засідання комітету, брали участь у засіданнях керівних органів громадських 

організацій ветеранів різних категорій, інвалідів та інших верст населення де 

розглядаються питання їх соціального захисту. 

Комітет з питань економічного та промислового розвитку, 

підприємництва, євроінтеграції та земельних відносин брали участь у 

заходах Запорізької міської ради, спільному засіданні Дорадчого комітету з 

ефективного врядування і розвитку та Координаційної ради з розробки 

Стратегії розвитку міста Запоріжжя, надані пропозиції щодо подальшого 

розвитку соціально-економічної ситуації у м. Запоріжжі.   

Комітет з питань освіти та науки, сім’ї, молоді та спорту, культури та 

релігії проводить плідну співпрацю з департаментом освіти і науки, молоді 

та спорту міської ради, управлінням культури і мистецтв у профільних 

депутатських комісіях Запорізької міської Ради. Брав Участь в обговоренні 

законопроектів по освіті. 

Проведено навчання персоналу психіатричних лікарень по правам 

людини і якості допомоги. Проведені навчання та консультації по 

Громадському бюджету. Проведені семінари для соцзалежних. 

Комітет брав активну участь в організації наступних заходах і 

фестивалях: 

- «Всеукраїнський фестиваль домашньої консервації» ( ГО « 

Запорізький Колорит»); 

- Проведення виставок, лекцій, майстер-класів по писанкарству і 

популяризації українського мистецтва  в бібліотеках і учбових закладах 

міста ( ГО « Запорізький Колорит»); 

- 22 Міжнародний фестиваль бойових мистецтв «Запорозький Спас»; 



- Всеукраїнські змагання «Лава на лаву» пам’яті князя Святослава 

Хороброго; 

- Кубок України пам’яті Нестора Махна; 

- Акції, приурочені Дню боротьби з наркоманією (Профілактичні 

заняття в закладах освіти). 

Участь в Всеукраїнському Форумі представників громадських рад. 

Плідна робота проводиться комітетом з питань житлово-комунального 

господарства. Неодноразово проводилися робочі наради сумісно з 

департаментом ЖКГ, комунальними підприємствами міста. Обговорювались 

гострі питання надання комунальних послуг населенню, тарифів, інші 

своєчасні проблеми міста. 

Комітети Громадської ради напрацювали питання, які стали основою 

плану роботи Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради на 2019 рік.  

Засідання Громадської ради, засідання Президії, комітетів Громадської 

ради є відкритими. Інформація про діяльність Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради висвітлюється  на офіційному 

порталі Запорізької міської влади https://zp.gov.ua 

 

 

 

 

Голова Громадської Ради 

при виконавчому комітеті  

Запорізької міської ради                                                                  К. Ю. Акула  

 
 

 

 

 


