
Протокол 

засідання Громадської ради 

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

  

Дата і час проведення:                                24.09.2015, 16-00 – 18-00 

Місце проведення:                                      Запорізька міська рада, велика зала 

Присутні:                                                   40 членів Громадської ради 

  

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

  

1 питання порядку денного. Про звіт мандатної комісії Громадської ради. 

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

Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

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

  

2 питання порядку денного. Про лічильну комісію Громадської ради. 

  

Була висунута пропозиція обрати лічильну комісію зборів у кількості трьох осіб. 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання лічильної 
комісії у кількості трьох осіб. 

Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: створити лічильну комісію зборів у кількості трьох осіб. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала обрати особовий склад лічильної комісії. 

Було запропоновано включити до складу лічильної комісії: Симоняна Є.С., 
Чередниченко О.О., Озерчука С.П. 

Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити особовий склад лічильної комісії: Симонян Є.С., Чередниченко 
О.О., Озерчук С.П.. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запросила лічильну комісію приступити до своїх 
повноважень. 

  



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: 

Звіт  мандатної комісії Громадської ради. 

Звіт лічильної комісії Громадської ради. 

Про затвердження порядку денного засідання. 

Про регламент засідання Громадської ради. 

Про секретаря засідання Громадської ради. 

Звіт про діяльність Громадської ради. 

Розгляд питання про офіційний гімн Запорізького краю. 

Про дату наступного засідання Громадської ради. 

Різне. 

  

Бабенко Н.В. запропонувала в питанні «Різне» розглянути питання про стан 
виконання культурних заходів в м. Запоріжжя. 

  

Матрєй А.К. запропонував у питанні «Різне» дати можливість презентувати проект 
«Зворотній зв'язок». 

  

Никонов О.В.  запропонував у питанні «Різне» проговорити про складності роботи з 
центрами зайнятості. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про затвердження 
порядку денного зборів в цілому. 

Голосували: «За»-40, «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»-40, «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»-39, «Проти»-1, «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, що повний звіт буде у грудні 2015 року під час 
звітно-виборчих зборів. Надала інформацію про історію утворення та діяльність 
Громадської ради з 2011 року: про питання, які розглядала Громадська рада – 
соціальні, екологічні, питання культурного напрямку, правові. Надала інформацію про 
заплановані круглі столи, темами яких будуть виборче законодавство, охорона 
здоров’я, розвиток туризму в м. Запоріжжя. Подякувала членів Громадської ради за 
плідну та плодотворну працю. 

  

Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: взяти до відома звіт голови Громадської ради Акули К.Ю. 

  

Бойко З.М., керуючий справами виконкому Запорізької міської ради, нагородила 
почесними грамотами активістів Громадської ради. Звернулася до Громадської ради 
з вітальним словом та подякую за плідну та конструктивну співпрацю. 

  

Акула К.Ю. нагородила почесними грамотами активістів Громадської ради. 

  

7 питання порядку денного. Розгляд питання про офіційний гімн Запорізького краю. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка надала інформацію про проект гімну Запорізького краю. 

  

Слухали: Ткаченко С.М., який презентував свій проект гімну Запорізького краю. 

  

Слухали: Бабенко Н.В., яка доповіла про розгляд цього проекту на засіданні 
профільної комісії. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про доцільність гімну м. 
Запоріжжя. 

Голосували: «За»-32, «Проти»-5, «Утримались»-3. 



Вирішили: що м. Запоріжжя доцільно мати свій гімн. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про конкурсний відбір 
проектів гімну м. Запоріжжя. 

Голосували: «За»-39, «Проти»-0, «Утримались»-1. 

Вирішили: гімн м. Запоріжжя буде обиратися на конкурсній основі. 

  

8 питання порядку денного. Про дату наступного засідання Громадської ради. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про дату наступного 
засідання Громадської ради 24 грудня 2015 року. 

Голосували: «За»-22, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: провести наступне засідання Громадської ради 24 грудня 2015 року. 

  

9 питання порядку денного. Різне. 

  

Слухали: Бабенко Н.В., яка доповіла про проблеми з участю народних майстрів у 
заході «Покрова на Хортиці». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала звернутися до ЗОДА про безоплатну участь 
запорізьких народних майстрів у заході «Покрова на Хортиці» та виділити майданчик 
перед історико-культурним комплексом «Запорізька Січ». 

Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: звернутися до ЗОДА про безоплатну участь запорізьких народних 
майстрів у заході «Покрова на Хортиці» та виділити майданчик перед історико-
культурним комплексом «Запорізька Січ». 

Слухали: Матрєй А.К., який презентував проект «Зворотній зв'язок». 

  

Слухали: Никонова О.В., який доповів про проблематику роботи з Центрами 
зайнятості. Запропонував створити громадську приймальню по зверненням громадян 
про порушення їх прав або невиконанню Законів. 

  

Слухали: Акула К.Ю., яка поставила на голосування питання про створення 
громадської приймальні по зверненням громадян. 

Голосували: «За»-4, «Проти»-10, «Утримались»-8. 

Вирішили: не підтримувати ініціативи про створення громадської приймальні. 

  



Слухали: Люльченко Л.І. , яка доповіла про проблематику проїзду в маршрутному 
транспорті студентів та школярів. Запропонувала провести круглий стіл з питання 
пільгового проїзду студентів та школярів у маршрутному транспорті. 

Слухали: Акула К.Ю., яка поставила на голосування питання про проведення 
круглого столі з питання пільгового проїзду студентів та школярів у маршрутному 
транспорті. 

Голосували: «За»-22, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: провести круглий стіл з питання пільгового проїзду студентів та школярів у 
маршрутному транспорті. 

  

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

  

  

Голова Громадської ради                                                               К.Ю. Акула 

Секретар зборів                                                                           В.В. Бороненков 

 


