
Протокол 

засідання Громадської ради 

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

  

Дата і час проведення:                      26.06.2015; 16-00 – 18-00 

Місце проведення:                             Мала зала Запорізької міської ради 

Присутні:                                            43 членів Громадської ради 

  

Акула К.Ю., голова Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської 
ради, відкрила засідання Громадської ради, та зазначила що на засіданні Ради 
присутній міський голова О.Ч.Сін. 

  

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

Слухали: Зарву В.М., голову мандатної комісії, який зачитав протоколі мандатної 
комісії про легітимність проведення зборів та зауважив, що при реєстрації було 
видано 43 мандати. Доповів, що засідання Громадської ради є легітимним. 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про прийняття до відома 
звіту мандатної комісії. 

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

Вирішили: прийняти до відома звіт мандатної комісії. 

  

2 питання порядку денного. Про лічильну комісію Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка зауважила, що постійні члени лічильної комісії відсутні на 
засіданні та запропонувала присутнім обрати нову лічильну комісію із присутніх 
членів Громадської ради. 

До лічильної комісії дали згоду увійти Пічкур Н., Васильєв Д., Дорошенко В. 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про затвердження складу 
лічильної комісії на дане засідання. 

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

Вирішили: затвердити склад лічильної комісії у складі: Пічкур Н., Васильєв Д., 
Дорошенко В. 

  

3 питання порядку денного. Про затвердження порядку денного зборів. 

Виступила: Акула К.Ю., яка зауважила, що питання «Про обговорення 
пропозицій  управління КП “Запоріжелектротранс” щодо оптимізації маршрутної 
схеми руху тролейбусів» знято з порядку денного. 



Виступила: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про затвердження 
порядку денного за наступними питаннями: 

Звіт мандатної комісії Громадської ради. 

Звіт лічильної комісії Громадської ради.  

Про затвердження порядку денного засідання Громадської ради. 

Про регламент засідання Громадської ради. 

Про секретаря засідання Громадської ради. 

Звіт про роботу Громадської ради за І-е півріччя 2015 року. 

Про включення до складу Громадської ради представників громадських організацій. 

Про затвердження складу Президії. 

Про координаційну раду з питань розробки «Стратегії сталого розвитку 
міста Запоріжжя до 2030 року». 

Про Реформу децентралізації влади в Україні.  

Про дату наступного засідання Громадської ради. 

Різне. 

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

Вирішили: затвердити порядок денний. 

  

4 питання порядку денного. Про регламент засідання Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала виступи членів Громадської ради обмежити 
10 хв., а пропозиції та коментарі 5 хв. 

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

Вирішили: виступи членів громадської ради обмежити 10 хв., а пропозиції та 
коментарі 5хв. 

  

5 питання порядку денного. Про секретаря засідання Громадської ради. 

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

Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-3. 

Вирішили: затвердити секретарем зборів Громадської ради Тунік С.О. – головного 
спеціаліста управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради. 

  

6 питання порядку денного. Про децентралізацію влади в Україні. 

Слухали: Сіна О.Ч., міського голово, який виступив з доповіддю про децентралізацію 
влади в Україні. 



Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про взяття до відома 
доповіді міського голови Сіна О.Ч. 

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

Вирішили: взяти до відома доповідь міського голови. 

  

7 питання порядку денного Про координаційну раду з питань розробки «Стратегії 
сталого розвитку міста Запоріжжя до 2030 року». 

Слухали: Пічкур Н., яка розповіла присутнім про проведену роботу з питання 
розробки «Стратегії сталого розвитку міста Запоріжжя до 2030 року». 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про взяття до відома звіту 
Пічкур Н. . 

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

Вирішили: взяти до відома доповідь Пічкур Н. .про розробку «Стратегії сталого 
розвитку міста Запоріжжя до 2030 року». 

  

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

Виступила: Акула К.Ю., яка винесла на голосування виключення зі складу 
Громадської ради Погребного Е.Г. у зв’язку зі смертю. 

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

Вирішили: включити Погребного Е.Г. 

  

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

Виступила: Акула К.Ю., яка зачитала список представників громадських організацій, 
які подали документи для вступу до Громадської ради: 

- представник громадської організації «Візьми і зроби» Чернова Анна Володимирівна; 

- представник громадської організації «Громадський захист та просвіта» Наумов 
Володимир Вікторович; 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про вступ нових 
організацій до складу Громадської ради. 

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

Вирішили: включити до Громадської ради нові громадські організації згідно списку. 

  

10 питання порядку денного. Звіт про роботу Громадської ради за І-е півріччя 2015 
року. 



Слухали: голову громадської ради Акула К.Ю. та говів постійних комітетів та їх 
заступників – Волоха В.,Пічкур Н., Васильєва Д., Недолю А., Багмета С., Зарву В.М.,  

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про взяття до відома звіту 
про результати роботи Громадської ради. 

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

Вирішили: взяти до відома звіт про роботу Громадської ради за І-е півріччя 2015 року. 

  

11 питання порядку денного. Про затвердження нового складу Президії. 

Слухали: Акула К.Ю., яка зауважила, що згідно п. 4.12. Положення про Громадську 
раду необхідно затвердити новий склад Президії у зв’язку із обранням Чуприни Ірини 
Володимирівни главою комітету з питань ЖКГ. 

Голосували: «За»- 32, «Проти»-1, «Утримались»-3. 

Вирішили: включити до складу Президії Громадської ради Чуприну Ірину 
Володимирівну - главу комітету з питань ЖКГ  та затвердити новий склад Президії. 

  

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

Виступила: Акула К.Ю., яка запропонувала провести наступне засідання Громадської 
ради 24.09.2015 о 16-00 годині. 

Голосували: «За»-32, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: провести наступне засідання Громадської ради 24.09.2015 о 16-00 годині. 

  

Голова Громадської ради                                                               К.Ю. Акула 

Секретар зборів                                                                               С.О. Тунік 

 


