
Протокол 
засідання Громадської ради 

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

   

Дата і час проведення:                             24.12.2015, 16-00 – 18-00 

Місце проведення:                                   Запорізька міська рада, велика зала 

Присутні:                                                  45 членів Громадської ради з 79 

  

  

Акула К.Ю., голова Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 
міської ради, відкрила засідання Громадської ради. 

  

Слухали: Головешка В.В., начальник управління внутрішньої політики, 
преси та інформації Запорізької міської ради,  яки зачитав святкове 
звернення Запорізького міського голови Буряка В.В. до членів Громадської 
ради. 

  

1 питання порядку денного. Звіт мандатної комісії Громадської ради. 

Слухали: Зарву В.М., голову мандатної комісії, який зачитав протокол 
мандатної комісії № 1 про легітимність проведення зборів. 

Голосували: «За»-42, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

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

  

2 питання порядку денного. Звіт лічильної комісії Громадської ради. 

Слухали: Васильєва Д.О., голову лічильної комісії, який зачитав протокол 
мандатної комісії № 2. 

Голосували: «За»-42, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити протокол мандатної комісії № 2. 

  

3 питання порядку денного. Про затвердження порядку денного 
засідання Громадської ради. 

Виступила: Акула К.Ю., яка запитала у присутніх, чи є пропозиції до 
проекту порядку денного, який включає наступні питання: 



1. Звіт  мандатної комісії Громадської ради. 
2. Звіт лічильної комісії Громадської ради. 
3. Про затвердження порядку денного засідання Громадської ради. 
4. Про регламент засідання Громадської ради. 
5. Про секретаря засідання Громадської ради. 
6. Звіт про діяльність Громадської ради. 
7. Розгляд питання про створення ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів для обрання нового складу Громадської ради 
(згідно Положення про Громадську ради при виконавчому комітеті 
Запорізької міської ради, Рішення виконавчого комітету міської ради 
від 23.06.2011 р. № 282). 

8. Різне. 

  

Слухали: Ловчикова Ю.А., який запропонував внесення представника від 
Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 
кандидатом в члени виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

Голосували: «За»-43, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

  

Слухали: Зарву В.М., який запропонував внести кандидатуру до 
виконавчого комітету Запорізької міської ради від громадських організацій, 
які не входять до складу Громадської ради. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-17, «Утримались»-13. 

  

Вирішили: внести питання про представника від Громадської ради при 
виконавчому комітеті Запорізької міської ради кандидатом в члени 
виконавчого комітету Запорізької міської ради до порядку денного. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про 
затвердження порядку денного зборів зі змінами та доповненнями. 

Голосували: «За»-44, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити порядок денний зборів. 

  

4 питання порядку денного. Про регламент засідання Громадської ради. 

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

Голосували: «За»-44, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити регламент засідання Громадської ради. 



  

5 питання порядку денного. 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»-44, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

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

  

6 питання порядку денного. Звіт про діяльність Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка доповіла про роботу Громадської ради з 2011 – 
2015 роки. Подякувала членів Громадської ради за плідну та плодотворну 
працю. 

Голосували: «За»-43, «Проти»-0, «Утримались»-1. 

Вирішили: затвердити звіт голови Громадської ради Акула К.Ю. 

  

7 питання порядку денного. Про внесення представника від Громадської 
ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради кандидатом в члени 
виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

Слухали: Фурсенко М.О., який запропонував делегувати єдиного 
представника від Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 
міської ради кандидатом в члени виконавчого комітету Запорізької міської 
ради. 

Голосували за делегування єдиного представника від Громадської ради 
при виконавчому комітеті Запорізької міської ради кандидатом в члени 
виконавчого комітету Запорізької міської ради 

 «За»-38, «Проти»-0, «Утримались»-6. 

Вирішили: делегувати єдиного представника від Громадської ради при 
виконавчому комітеті Запорізької міської ради кандидатом в члени 
виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

  

Слухали: Ловчікова Ю.А., який запропонував висунути кандидатом у 
члени виконавчого комітету Запорізької міської ради Акула К.Ю. 

  



Слухали: Фурсенко М.О., який запропонував висунути кандидатом у члени 
виконавчого комітету Запорізької міської ради Артьоменко В.. 

  

Слухали: Камінську Т., яка запропонувала висунути кандидатом у члени 
виконавчого комітету Запорізької міської ради Пічкур Н. 

  

Слухали: Пічкур Н., яка взяла самовідвід. 

  

Слухали: Старіцева Є., який запропонував висунути кандидатом у члени 
виконавчого комітету Запорізької міської ради свою кандидатуру. 

  

Голосували за висування кандидатом у члени виконавчого комітету 
Запорізької міської ради Акула К.Ю.: 

 «За»-44, «Проти»-0, «Утримались»-1. 

Вирішили: висунути кандидатом у члени виконавчого комітету Запорізької 
міської ради Акула Катерину Юріївну. 

  

8 питання порядку денного. Розгляд питання про створення ініціативної 
групи з підготовки установчих зборів для обрання нового складу 
Громадської ради (згідно Положення про Громадську ради при виконавчому 
комітеті Запорізької міської ради, Рішення виконавчого комітету міської 
ради від 23.06.2011 р. № 282). 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка надала інформацію про повноваження та 
функціональні обов’язки ініціативної групи. Запропонувала визначити 
кількісний склад ініціативної групи з 9 осіб. 

Голосували: «За»-36, «Проти»-4, «Утримались»-5. 

Вирішили: визначити кількісний склад ініціативної групи з 9 осіб від 
громадськості та 2 особи від виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала проводити рейтингове 
голосування за кандидатів до ініціативної групи. 

Голосували: «За»-44, «Проти»-4, «Утримались»-1. 

Вирішили: проводити рейтингове голосування за кандидатів до ініціативної 
групи. 

  



Слухали: Акула К.Ю., запропонувала голосувати за всіх запропонованих 
кандидатів – 13 осіб від громадськості, які виявили бажання взяти участь у 
роботі ініціативної групи, та 2 осіб від виконавчого комітету Запорізької 
міської ради. 

Голосували: «За»-45, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: голосувати за всіх запропонованих кандидатів - 13 осіб від 
громадськості та 2 осіб від виконавчого комітету Запорізької міської ради.. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка зачитала список кандидатів до ініціативної групи: 
Щербіна Л., Старіцев Є., Бабенко Н., Пічкур Н., Чупріна І., Москаленко Л., 
Зарва В., Васильєв Д., Никоненко О., Волох О., Артьоменко В., Акула К., 
Бозедінов О., Васильєва В., Бороненков В. та запропонувала затвердити 
список ініціативної групи пакетним голосуванням. 

Голосували: «За»-45, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити список ініціативної групи пакетним голосуванням. 

  

9 питання порядку денного. Різне. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала зібратися членам ініціативної 
групи 28.12.2015 р. о 16-00 для вирішення робочих питань. 

  

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

  

Голова Громадської ради                                                    К.Ю. Акула 

   

Секретар зборів                                                                   В.В. Бороненков 

 


