
Протокол 
установчих зборів для обрання нового складу Громадської ради 

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

   

Дата і час проведення:  10.03.2016, 16-00 – 17-30 

Місце проведення:  Запорізька міська рада, велика зала 

Присутні:  94 представника громадських організацій 

  

Буряк В.В., міський голова, виступив з вітальним словом до учасників 
установчих зборів. 

  

Омельянович Р.А., керуючий виконавчого комітету Запорізької міської 
ради, виступив з вітальним словом до учасників установчих зборів. 

  

Слухали: Омельяновича Р.А., керуючого виконавчим 
комітетом Запорізької міської ради, який запропонував обрати головою 
установчих зборів Акула К.Ю згідно протоколу засідання ініціативної групи 
з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню нового 
складу Громадської Ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 
від 29.02.2016 №3. 

Голосували: «За»-92, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: обрати головою установчих зборів Акула К.Ю.. 

  

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

Голосували: «За»-92, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

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

  

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала кількісний склад лічильної комісії 
з 3-х осіб. 

Голосували: «За»-92, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити кількісний склад лічильної комісії з 3-х осіб. 



  

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала склад лічильної комісії: Васильєв 
Д.О., Швець В.С., Єзєєва А.І.. 

Голосували: «За»-92, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити склад лічильної комісії: Васильєв Д.О., Швець В.С., 
Єзєєва А.І. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти порядок денний 
установчих зборів для обрання нового складу Громадської ради за основу, 
який включає наступні питання: 

1. Про регламент установчих зборів для обрання нового складу 
Громадської ради. 

2. Звіт про діяльність Громадської Ради при виконавчому комітеті 
Запорізької міської ради 2011-2015 роки. 

3. Про визначення кількісного складу Громадської Ради при 
виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

4. Про порядок обрання членів Громадської Ради при виконавчому 
комітеті Запорізької міської ради. 

5. Про проведення голосування за персональний склад Громадської 
Ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

6. Визначення дати першого засідання новобраної Громадської Ради 
при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Голосували: «За»-92, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти порядок денний установчих зборів для обрання 
нового складу Громадської ради за основу. 

  

Слухали: Матрія А.К., який запропонував зробити робочу групу по змінах 
до Положення про Громадську раду. 

  

Слухали: Недолю А.В., який запропонував підтримати пропозицію Матрія 
А.К. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала внести до порядку денного 
пропозицію Матрія А.К. 

Голосували: «За»-4, «Проти»-54, «Утримались»-19. 

Вирішили: не утворювати робочу групу по змінах до Положення про 
Громадську раду. 



  

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала затвердити порядок денний 
установчих зборів для обрання нового складу Громадської ради в цілому. 

Голосували: «За»-90, «Проти»-2, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити порядок денний установчих зборів для обрання 
нового складу Громадської ради в цілому. 

  

1 питання порядку денного. Про регламент установчих зборів для 
обрання нового складу Громадської ради. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала затвердити регламент 
установчих зборів для обрання нового складу Громадської ради. 

Голосували: «За»-90, «Проти»-0, «Утримались»-2. 

Вирішили: затвердити регламент установчих зборів для обрання нового 
складу Громадської ради. 

  

2 питання порядку денного. Звіт про діяльність Громадської Ради при 
виконавчому комітеті Запорізької міської ради 2011 – 2015 роки. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка доповіла про діяльність Громадської Ради при 
виконавчому комітеті Запорізької міської ради 2011 – 2015 роки. 

Акула К.Ю. відповіла на запитання учасників установчих зборів. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти звіт про діяльність 
Громадської Ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 2011 – 
2015 роки до відома. 

Голосували: «За»-88, «Проти»-2, «Утримались»-2. 

Вирішили: прийняти звіт про діяльність Громадської Ради при виконавчому 
комітеті Запорізької міської ради 2011 – 2015 роки до відома. 

  

3 питання порядку денного. Про визначення кількісного складу 
Громадської Ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка доповіла про діяльність ініціативної групи та 
відповіла на запитання учасників установчих зборів. 



  

Слухали: Ловченка Ю.А., який запропонував прийняти до нового складу 
Громадської Ради ті громадські організації, які вчасно подали документи – 
93 організації. 

  

Слухали: Зубко І.В.., який запропонувала прийняти до нового складу 
Громадської Ради всі громадські організації з урахуванням тих, хто є 
присутнім на установчих зборах – 101 організація. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала голосувати за 
пропозицію Ловченка Ю.А. 

Голосували: «За»-27. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала голосувати за пропозицію Зубко 
І.В. 

Голосували: «За»-58. 

Вирішили: визначити кількісний склад Громадської Ради при виконавчому 
комітеті Запорізької міської ради з 101 представника громадських 
організацій. 

  

4 питання порядку денного. Про проведення голосування за 
персональний склад Громадської ради при виконавчому комітеті 
Запорізької міської ради. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала провести пакетне голосування за 
склад Громадської Ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Голосували: «За»-84, «Проти»-3, «Утримались»-5. 

Вирішили: провести пакетне голосування за склад Громадської Ради при 
виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала склад Громадської Ради при 
виконавчому комітеті Запорізької міської ради для затвердження пакетним 
голосуванням згідно додатку. 

Голосували: «За»-84, «Проти»-3, «Утримались»-5. 

Вирішили: затвердити склад Громадської Ради при виконавчому комітеті 
Запорізької міської ради. 



  

5 питання порядку денного. Про визначення дати першого засідання 
новобраної Громадської Ради при виконавчому комітеті Запорізької міської 
ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала провести перше засідання 
новобраної Громадської Ради при виконавчому комітеті Запорізької міської 
ради 10.03.2016 о 17-45. 

Голосували: «За»-88, «Проти»-1, «Утримались»-3. 

Вирішили: провести перше засідання новобраної Громадської Ради при 
виконавчому комітеті Запорізької міської ради 10.03.2016 о 17-45. 

  

О 17-30 годині Акула К.Ю. закрила засідання 

  

Голова установчих зборів                                                    К.Ю. Акула 

  

Секретар зборів                                                                   В.В. Бороненков 

 


