
Протокол 

засідання Громадської ради 

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

   

Дата і час проведення: 29.09.2016, 16-00 – 18-00 

Місце проведення: Запорізька міська рада, велика зала 

Присутні: 51 членів Громадської ради з 95 

  

Акула К.Ю., голова Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 
міської ради, відкрила засідання Громадської ради та закликала вшанувати 
пам'ять Володимира Волоха хвилиною мовчання. 

Звіт мандатної комісії Громадської ради. 

Слухали: Помазана О.П., голову мандатної комісії, який зачитав протокол 
мандатної комісії № 1 про легітимність проведення зборів. 

Голосували: «За»-50, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити протокол мандатної комісії № 1 про легітимність 
проведення зборів. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про склад 
лічильної комісії – Бабенко Н.В., Швець В.С., Дорошенко І.В. 

Голосували: «За»-50, «Проти»-0, «Утримались»-1. 

Вирішили: затвердити склад лічильної комісії – Бабенко Н.В., Швець В.С., 
Дорошенко І.В.. 

  

Звіт лічильної комісії Громадської ради. 

Слухали: Швеца В.С., голову лічильної комісії, який зачитав протокол 
лічильної комісії № 2. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала проголосувати за прийняття звіту 
лічильної комісії 

Голосували: «За»-50, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити протокол лічильної комісії № 2. 

  

Про секретаря засідання Громадської ради. 



Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання 
секретарем зборів Громадської ради Бороненкова В.В. – головного 
спеціаліста управління внутрішньої політики, преси та інформації міської 
ради. 

Голосували: «За»-49, «Проти»-0, «Утримались»-1. 

Вирішили: затвердити секретарем зборів Громадської ради Бороненкова 
В.В. – головного спеціаліста управління внутрішньої політики, преси та 
інформації міської ради. 

   

Про затвердження порядку денного засідання Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запитала у присутніх, чи є пропозиції до проекту 
порядку денного, який включає наступні питання, та запропонувала 
затвердити порядок денний засідання Громадської ради: 

1. Про регламент засідання Громадської ради. 
2. Про заміну представників громадських організацій у складі 

Громадської ради. 
3. Про виключення зі складу Громадської ради представників 

громадських організацій. 
4. Про включення до складу Громадської ради представників 

громадських організацій, які подали необхідні документи до 
Громадської ради. 

5. Про затвердження складу Президії Громадської ради. 
6. Про внесення змін до Положення про Громадську раду при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 
7. Про внесення змін до Регламенту комітетів Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 
8. Про дату наступного засідання Громадської ради. 
9. Різне. 

  

Слухали: Цокура О.В., який запропонував внести до порядку денного 
питання про звернення до міського голови щодо терміну надання 
відповідей на запити членів Громадської ради до Запорізької міської ради. 

Слухали: Бахтіна Е.Г., який запропонував внести до порядку денного 
питання про формування Координаційної ради з питань Громадського 
бюджету. 

Слухали: Ніконова О.В., який запропонував внести узгодження до 
Регламенту комітетів Громадської ради. 

Слухали: Матрія А.К., який запропонував внести до порядку денного 
питання про створення робочої групи щодо розробки Програми фінансового 
забезпечення діяльності Громадської ради. 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала проголосувати порядок денний в 
цілому. 

Голосували: «За»-48, «Проти»-0, «Утримались»-2. 

Вирішили: затвердити порядок денний засідання Громадської ради в 
цілому. 

  

1 питання порядку денного. Про регламент засідання Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання затвердження 
регламенту засідання Громадської ради. 

Голосували: «За»-50, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити регламент засідання Громадської ради. 

  

2 питання порядку денного. Про заміну представників громадських 
організацій у складі Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала замінити представника 
громадської організації «Джерело землі» Пінчук К.О. на Чабаненко В.Т. 
згідно заяви від громадської організації «Джерело землі». 

Голосували: «За»-51, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: замінити представника громадської організації «Джерело землі» 
Пінчук К.О. на Чабаненко В.Т. 

  

3 питання порядку денного. Про виключення зі складу Громадської ради 
представників громадських організацій. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала виключити зі складу Громадської 
ради представників громадських організацій «Центр мистецтв «АРТ-
простір» Гармаша І.І., «Асоціація зовнішньої реклами України» Ловчикова 
Ю.А., «Центр екологічної культури у Запоріжжі» Пічкур Н.В., «Центр 
розвитку бізнес-технологій та культури» Васильєва Д.О., «Молодіжна 
об’єднання «Ініціативи майбутнього» Бєлікова О.Ю. згідно їх заяв. 

Голосували: «За»-51, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: виключити зі складу Громадської ради представників 
громадських організацій «Центр мистецтв «АРТ-простір» Гармаша І.І., 
«Асоціація зовнішньої реклами України» Ловчикова Ю.А., «Центр 
екологічної культури у Запоріжжі» Пічкур Н.В., «Центр розвитку бізнес-
технологій та культури» Васильєва Д.О., «Молодіжна об’єднання 
«Ініціативи майбутнього» Бєлікова О.Ю. 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала виключити зі складу Громадської 
ради представника благодійного фонду «Оберіг» Зубка І.В. за порушення 
Положення про Громадську раду. 

Голосували: «За»-27, «Проти»-7, «Утримались»-6, «Не голосували»-11. 

Вирішили: виключити зі складу Громадської ради представника 
благодійного фонду «Оберіг» Зубка І.В. за порушення Положення про 
Громадську раду. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала виключити зі складу Громадської 
ради представника громадської організації «Громадський захист» Кіріченко 
К.Ф. за порушення Положення про Громадську раду. 

Слухали: Кіріченко К.Ф., яка надала свої доводи та попросила ретельно 
перевірити інформацію, на підставі якої виникло питання про її виключення. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала відкласти рішення про 
виключення Кіріченко К.Ф. зі складу Громадської ради до наступного 
засідання. 

Голосували: «За»-32, «Проти»-2, «Утримались»-2, «Не голосували»-15. 

Вирішили: відкласти рішення про виключення Кіріченко К.Ф. зі складу 
Громадської ради до наступного засідання. 

Слухали: Матрія А.К., який повідомив, що проектний комітет не провів 
жодного засідання та запропонував виключити зі складу Громадської ради 
Бєлікова О.Ю. та Бородая Д.С. 

Слухали: Акула К.Ю., яка надала інформацію стосовно бездіяльності 
проектного комітету і неможливості, без подання протоколу, провести 
виключення Бородая Д.С.. 

  

4 питання порядку денного. Про включення до складу Громадської ради 
представників громадських організацій, які подали необхідні документи до 
Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала кандидатів на включення до 
складу Громадської ради від Запорізького обласного молодіжного центру 
«Рука підтримки» Шаповал Є.Ю., благодійного фонду «Алкоголь – стоп» 
Коняєва Г.І., громадської організації «Дітей війни» Машанову Т.Є. 

Голосували: «За»-49, «Проти»-0, «Утримались»-2. 

Вирішили: включити до складу Громадської ради представників від 
Запорізького обласного молодіжного центру «Рука підтримки» Шаповал 
Є.Ю., благодійного фонду «Алкоголь – стоп» Коняєва Г.І., громадської 
організації «Дітей війни» Машанову Т.Є. 

  



5 питання порядку денного. Про затвердження складу Президії 
Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка надала інформацію про новий склад Президії 
Громадської ради. 

Слухали: Бабенко Н.В., яка надала інформацію щодо ліквідації комітету 
культури та туризму та запропонувала приєднати склад комітету до 
комітету з гуманітарних питань. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала проголосувати за 
пропозицію Бабенко Н.В. 

Голосували: «За»-50, «Проти»-0, «Утримались»-1. 

Вирішили: приєднати склад комітету культури та туризму до комітету з 
гуманітарних питань. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала приєднати проектний комітет до 
комітету економічного та промислового розвитку, євроінтеграції та 
міжнародних відносин у якості підкомітету. 

Голосували: «За»-44, «Проти»-4, «Утримались»-3. 

Вирішили: приєднати проектний комітет до комітету економічного та 
промислового розвитку, євроінтеграції та міжнародних відносин у якості 
підкомітету. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала затвердити змінений склад 
Президії Громадської ради – Акула К.Ю., Григорцов О.С., Щербина Л.І., 
Артьоменко В.В., Денисов К.В., Зарва В.М., Козодавов С.В., Помазан О.П., 
Чуприна І.В., Цокур О.В. 

Голосували: «За»-46, «Проти»-1, «Утримались»-4. 

Вирішили: затвердити змінений склад Президії Громадської ради – Акула 
К.Ю., Григорцов О.С., Щербина Л.І., Артьоменко В.В., Денисов К.В., Зарва 
В.М., Козодавов С.В., Помазан О.П., Чуприна І.В., Цокур О.В.. 

  

6 питання порядку денного. Про внесення змін до Положення про 
Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка доповіла про необхідність внесення змін до 
Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької 
міської ради, розглянути їх в комітетах та запропонувала їх обговорити, бо 
до Президії звернувся Матрій А.К. з пропозицією про зміни. 

Голосували: «За»-51, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: після розгляду в профільному комітеті, винести зміни до 
Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької 
міської ради та затвердити їх на наступному засіданні Громадської ради. 



  

7 питання порядку денного. Про внесення змін до Регламенту комітетів 
Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Слухали: Недолю А.В., який запропонував внести до змін у Регламент те, 
що питання діяльності комітетів повинно мати окремі пункти у загальному 
Регламенті Громадської ради. 

Слухали: Паскевську Ю.А., яка внесла пропозицію щодо планів роботи 
комітетів Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала внести зміни до Регламенту 
Громадської ради, шляхом внесення розділу про Регламент комітетів. 

Голосували: «За»-49, «Проти»-0, «Утримались»-2. 

Вирішили: внести зміни Регламент Громадської ради та внести в нього 
окремий розділ «Регламент роботи комітетів». Доручити Президії 
опрацювати це питання. 

  

8 питання порядку денного. Про звернення до міського голови щодо 
терміну надання відповідей на запити членів Громадської ради до 
Запорізької міської ради. 

Слухали: Цокура О.В., який надав інформацію щодо термінів розгляду 
запитів до Запорізької міської ради та запропонував звернутися до міського 
голови щодо терміну надання відповідей на запити членів Громадської 
ради до Запорізької міської ради та встановити їх не більше п’яти робочих 
днів. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала проголосувати щодо 
пропозиції Цокура О.В. 

Голосували: «За»-51, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: звернутися до міського голови щодо терміну надання відповідей 
на запити членів Громадської ради до Запорізької міської ради та 
встановити їх не більше п’яти робочих днів. 

  

9 питання порядку денного. Про формування Координаційної ради з 
питань Громадського бюджету. 

Слухали: Бахтіна Е.Г., який просив пояснити механізм формування сладу 
Координаційної ради з питань Громадського бюджету та участі у ньому 
представників Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка надала інформацію стосовно формування 
складу Координаційної ради з питань Громадського бюджету. 

  



10 питання порядку денного. Про створення робочої групи щодо 
розробки Програми фінансового забезпечення діяльності Громадської 
ради. 

Слухали: Матрія А.К., який запропонував створити робочу групу щодо 
розробки Програми фінансового забезпечення діяльності Громадської 
ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка надала інформацію щодо неможливості 
реалізації пропозиції Матрія А.К. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала проголосувати за 
пропозицію Матрія А.К. 

Голосували: «За»-2, «Проти»-0, «Утримались»-0, «Не голосували»-49. 

Вирішили: відхилити пропозицію про створення робочої групи щодо 
розробки Програми фінансового забезпечення діяльності Громадської 
ради. 

  

11 питання порядку денного. Про визначення дати наступного засідання 
Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала провести наступне засідання 
Громадської ради 22.12.2016 о 16-00 у великій зали Запорізької міської 
ради. 

Голосували: «За»-51, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: провести наступне засідання Громадської ради 22.12.2016 о 16-
00 у великій зали Запорізької міської ради. 

  

12 питання порядку денного. Різне. 

Слухали: Бабенко Н.В., яка надала інформацію про проведення в м. 
Запоріжжя акції «Міжнародний фестиваль консервації» та подякувала за 
підтримку Громадську раду. 

Слухали: Паскевську Ю.А., яка надала інформацію про запланований 
після 10 жовтня 2016 року круглий стіл на якому заплановано розглянути 
питання, які стосуються пріоритетів розвитку освіти в м. Запоріжжя. Надала 
інформацію про питання, які розглядалися на засіданнях комітету освіти. 

Слухали: Ткаченка С.М., який доповів про проблемні питання щодо 
загальнобудинкових лічильників газу, які встановлює «Запоріжгаз», та 
запропонував створити робочу групу щодо вирішення цих питань. 

Слухали: Чуприну І.В., яка надала інформацію щодо проблематики в 
ОСББ. 



Слухали: Долгополову І.Л., яка запропонувала запровадити реєстр 
електронних петицій до Запорізької міської ради та надати можливість 
Президії опрацювати це питання. 

Слухали: Щербину Л.І., яка запропонувала провести обговорення в 
комітетах «Програми розвитку громадянського суспільства». 

  

О 18-00 годині Акула К.Ю. закрила засідання 

   

Голова Громадської ради                                                    К.Ю. Акула 

Секретар зборів                                                                   В.В. Бороненков 

 


