
 

Звіт про діяльність Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради за 2019 року 

 

З березня 2016 року почала свою роботу Громадська рада при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради нового скликання. На 

теперішній час 59 громадських організацій плідно працюють у складі 

Громадської ради з метою налагодження ефективної взаємодії органів 

місцевого самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки 

під час формування та реалізації рішень органів місцевого самоврядування.   

Протягом 2019 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. 

 

Комітет з питань екології, охорони навколишнього середовища  

та запобігання надзвичайним ситуаціям  

 

1. Участь у засіданнях робочої групи по карантинним рослинам. 

2. Участь у заходах по ліквідації епізоотії африканської чуми свиней на 

о. Хортиця. 

3. Громадський контроль за дотриманням природоохоронного 

законодавства на території заказника "Дніпровські пороги". 

4. Робота в робочій групі з підготовки проведення спеціалізованого 

міжнародного Запорізького екологічного Екофоруму-2019. Надані 

пропозиції до програми проведення. Участь членів комітету у 

тематичних секціях. 

5. Робота в підготовці громадських слухань на тему «Щодо деяких 

питань екологічного моніторингу». Участь в громадських слуханнях. 

Надані пропозиції щодо внесення змін до міської природоохоронної 

програми. 

6. Участь у засідання міської комісії з перевірки додержання виконання 

підприємствами заходів з охорони атмосферного повітря м. 

Запоріжжя. 



7. Участь в перевірках промислових підприємств м. Запоріжжя комісією 

з додержання виконання підприємствами заходів з охорони 

атмосферного повітря. 

8. Проведенні зелені уроки учням чотирьох класів у с. Мала Токмачка та 

с. Преображенськ. 

9. Організація та участь у акції «Збережемо первоцвіти». 

10. Робота з Управлінням екологічної безпеки щодо природоохоронних 

питань м. Запоріжжя. 
 

Комітет з питань соціального захисту та управління з питань 

соціального захисту населення  

Проведені спільні наради з управлінням соціального захисту 

населення стосовно роз’яснень нових правил  виплат субсидій населенню. 

 Проведення інформаційної роботи з питань забезпечення хворих 

ліками безоплатно або за пільгами. 

Проведено 3 виїзних засідання комітету, прийняли участь у засіданнях 

керівних органів громадських організацій ветеранів різних категорій, 

інвалідів та інших верст населення де провели інформаційну роботу з питань  

соціального захисту. 

Прийняли участь у міських програмах, урочистих заходах. 

Залучали громадські організації та громадськість міста до участі у 

заходах організацій, що входять до комітету. 

 

Комітет з питань освіти і науки, культури та туризму, релігії, 

молоді і спорту 

1. Участь в роботі комісії по Громадському бюджету міста. 

2.. Участь в профільних депутатських комісіях Запорізької міської 

Ради. 

3. Організація, участь і співучасть в наступних заходах і фестивалях: 

* «Всеукраїнський фестиваль домашньої консервації» ( ГО « 

Запорізький Колорит»); 

* Проведення виставок, лекцій, майстер-класів по популяризації 

українського мистецтва і традицій в бібліотеках і учбових закладах міста, на 

площі Маяковського біля Фонтану Життя ( ГО « Запорізький Колорит»); 

* Фестиваль Рок проти алкоголізму; 

* Міжнародний фестиваль бойових мистецтв «Запорозький Спас»; 

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

Хороброго; 

* Кубок України пам’яті Нестора Махна; 

4. Проведення семінарів для наркозалежних. 

5. Акції, приурочені Дню боротьби з наркоманією. 

6.  Профілактичні заняття в закладах освіти. 

7. Створення Програми по безпеці закладів освіти з метою реалізації 

на загальноміському рівні. 

8. Ініціювання створення Алеї Зірок напроти театру Магара. 

 

 

 



 

Плідна робота проводиться комітетом з питань житлово-

комунального господарства.  

Проведено робочі наради з представниками виконавчих органів та 

департаментів. 

Участь у засіданнях депутатській комісії по життєзабезпеченню 

міськвиконкому та засіданнях виконавчого комітету міськвиконкому. 

Робота із зверненнями громадян та організацій по проблемам в ЖКГ 

міста, проведення консультативної роботи. 

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/ru та частково 

у фейсбуці. 
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