Протокол
засідання Громадської ради
при виконавчому комітеті Запорізької міської ради

Дата і час проведення:
Місце проведення:
міської ради
Присутні:
голова;
40 членів Громадської ради

25.12.2014, 16-00 – 19-30
Мала зала Запорізької
Сін О.Ч. – міський

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.
Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про прийняття
до відома звіту мандатної комісії.
Голосували: «За»-35, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти до відома звіт мандатної комісії та вважати засідання
Громадської ради легітимним.
2 питання порядку денного. Про лічильну комісію Громадської ради.
Слухали: Міхеранова А.В.,голову лічильної комісії, який зачитав протокол
лічильної комісії.
Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про прийняття
до відома звіту лічильної комісії.
Голосували: «За»-35, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти до відома звіт лічильної.
Слухали:Акула К.Ю., яка запросила лічильну комісію приступити до своїх
повноважень.
3 питання порядку денного. Про затвердження порядку денного зборів.
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 секретаря засідання Громадської ради.
Звіт про діяльність Громадської ради за 2014 рік.
Затвердження плану роботи Громадської ради при виконавчому
комітеті Запорізької міської ради на 2015 рік.
7. Про виключення зі складу Громадської ради представників
громадських організацій.
8. Про включення до складу Громадської ради представників
громадськості, які подали необхідні документи до Громадської ради.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. Про результати роботи робочої групи з питань допомоги організації
заходів громадської безпеки в надзвичайних ситуаціях.
10.
Про результати роботи робочої групи з питань розробки
«Стратегії розвитку м. Запоріжжя»
11.
Про Постанову КМУ № 65 від 01.03.2014 року та проект
Постанови про призначення позачергових виборів депутатів
Запорізької міської ради та Запорізького міського голови № 1391 від
11.12.14 р.
12.
Про дванадцять принципів доброго врядування.
13.
Про дату наступного засідання Громадської ради.
14.
Різне.
Від присутніх надійшла пропозиція перед розглядом питань порядку
денного заслухати звіт міського голови Сіна О.Ч. «Про підсумки роботи
виконавчих органів Запорізької міської ради у 2014 році».
Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про
затвердження порядку денного зі змінами.
Голосували: «За»-35, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: затвердити порядок денний зборів зі змінами.
Реєстрацію пройшли 40 членів Громадської ради.
4 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»-0.
Вирішили: затвердити секретарем зборів Громадської ради Тунік С.О. –
головного спеціаліста управління внутрішньої політики, преси та інформації
міської ради.
Про підсумки роботи виконавчих органів Запорізької міської ради у 2014
році.
Слухали: Сіна О.Ч., міського голову Запоріжжя із щорічним звітом про
підсумки роботи виконавчих органів Запорізької міської ради у 2014 році.
Члени Громадської ради задали питання Запорізькому міському
голові.
5 питання порядку денного. Звіт про діяльність Громадської ради за
2014 рік.
Слухали: Акула К.Ю., яка виступила з доповіддю про діяльність
Громадської ради та її комітетів за 2014 рік.
Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про прийняття
до відома звіту про діяльність Громадської ради за 2014 рік
Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти до відома звіт про діяльність Громадської ради за
2014 рік.
6 питання порядку денного. Затвердження плану роботи Громадської
ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради на 2015 рік.

Виступила: Акула К.Ю., яка запропонувала затвердити план роботи
Громадської ради на 2015 рік, який заздалегідь був обговорений на
засіданнях постійних комітетів ради.
Виступила: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про
затвердження плану роботи Громадської ради при виконавчому комітеті
Запорізької міської ради на 2015 рік.
Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: затвердити план роботи Громадської ради при виконавчому
комітеті Запорізької міської ради на 2015 рік.
7 питання порядку денного. Про виключення зі складу Громадської ради
представників громадських організацій.
Виступила: Акула К.Ю., яка запропонувала, за систематичне
невідвідування засідань ради та її постійних комітетів представника
Запорізької міської громадської організації «Рух за культурну спадщину»
Долготер Т.В., представника молодіжної громадської організації «Степ»
Афанасьєва О.В., представника громадської організації «Антикорупційний
рух Правий Сектор Запоріжжя» Нестерова С.І. виключити зі складу
Громадської ради ці організації.
Виступила: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про
виключення зі складу Громадської ради ці організації.
Голосували: «За»-39, «Проти»-0, «Утримались»-1.
Вирішили: виключити зі складу Громадської ради вищезазначені інститути
громадянського суспільства.
Виступила: Акула К.Ю., яка оголосила про те, що наступні інститути
громадянського суспільства, які є членами Громадської ради, виявили
бажання змінити своїх представників: ЗМГО «Рух за культурну спадщину»
замінює Ничипоренка В.В. на Озерчука С.П. та ГО «Запорізька вільна Січ»
замінює Разумова К.В на Барчука В.І.
Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про заміну
представників ЗМГО «Рух за культурну спадщину» та ГО «Запорізька
вільна Січ».
Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: затвердити заміну представників ЗМГО «Рух за культурну
спадщину» та ГО «Запорізька вільна Січ».
8 питання порядку денного. Про включення до складу Громадської ради
представників громадських організацій, які подали необхідні документи до
Громадської ради.
Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про включення
до складу Громадської ради: ГО «Запорізька незалежна асоціація
арбітражних керуючих» з представником Багметом С.В., ГО «За права
пенсіонерів» з представником Богдановим В.П., ГО «Запорізький центр
здорової молоді» з представником Єзєєвою А.І., ГО «Союз органів
самоорганізації населення» з представником Ваніхіним В.В.
Голосували: «За»-38, «Проти»-0, «Утримались»-2.
Вирішили: включити до складу Громадської ради вищезазначені інститути
громадянського суспільства.

Слухали: Акула К.Ю., яка зауважила, що до Громадської ради входить 71
громадська організація.
9 питання порядку денного. Про результати роботи робочої групи з
питань допомоги організації заходів громадської безпеки в надзвичайних
ситуаціях.
Слухали: Пічкур Н.В., яка доповіла про роботу робочої групи з питань
допомоги організації заходів громадської безпеки в надзвичайних ситуаціях,
а саме: про роботу по перевірці підвальних приміщень, курси першої
медичної допомозі для городян при 5-ій міській лікарні, оновлення та
розміщення інформаційних стендів у школах міста, навчання городян діям у
разі виникнення надзвичайної ситуації. Звернула увагу присутніх, що у
соціальній мережі facebook.com створено сторінку «Общественная
безопасность в Запорожье», на якій акумулюється інформація щодо заходів
громадянської безпеки.
Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про взяття до
відома звіту про результати роботи робочої групи з питань допомоги
організації заходів громадської безпеки в надзвичайних ситуаціях.
Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: взяти до відома звіт про результати роботи робочої групи з
питань допомоги організації заходів громадської безпеки в надзвичайних
ситуаціях.
10 питання порядку денного. Про результати роботи робочої групи з
питань розробки «Стратегії розвитку м. Запоріжжя».
Слухали: Васильєва Д.О., який виступив з доповіддю про проведену
роботу робочої групи з питань розробки «Стратегії розвитку м. Запоріжжя»
та підкреслив що у 2015 році перспективними напрямами роботи виступає
залучення громади до розвитку міста та покращення взаємозв’язків між
суспільством та владою,
Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: взяти до відома звіт про результати роботи робочої групи з
питань розробки «Стратегії розвитку м. Запоріжжя».
11 питання порядку денного. Про Постанову КМУ № 65 від 01.03.2014
року та проект Постанови «Про призначення позачергових виборів
депутатів Запорізької міської ради та Запорізького міського голови» № 1391
від 11.12.14 р.
Слухали: Ловчикова Ю.А., який переказав присутнім зміст Постанови КМУ
№ 65 від 01.03.2014 та запропонував направити лист на ім’я міського
голови з проханням керуватися зазначеною постановою під час
затвердження міського бюджету без скорочення пільг особам, які мають на
це законне право.
Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: направити лист на ім’я міського голови з проханням керуватися
Постановою КМУ № 65 від 01.03.2014 року під час затвердження міського
бюджету без скорочення пільг особам, які мають на це законне право. А
також звернути увагу на бюджет КП Запорізької міської ради в частині
економії.

Слухали: Ловчикова Ю.А., який переказав присутнім зміст проекту
Постанови «Про призначення позачергових виборів депутатів Запорізької
міської ради та Запорізького міського голови» № 1391 від 11.12.14 р. та
зазначив недоцільність та значну вартість проведення дострокових виборів
міського голови та депутатів міської ради. Виступив з пропозицією
направити до Верховної Ради України лист щодо проведення дострокових
виборів міського голови та депутатів міської ради.
Голосували: «За»-38, «Проти»-0, «Утримались»-2.
Вирішили: направити до Верховної Ради України лист щодо проведення
дострокових виборів міського голови та депутатів міської ради.
12 питання порядку денного. Про дванадцять принципів доброго
врядування.
Слухали: Пічкур Н.В., яка розповіла присутнім про 12 принципів доброго
демократичного врядування на місцевому рівні та запропонувала
детальніше розглянути зазначене питання на засіданнях постійних
комітетів. Винесла пропозицію у 1-му кварталі 2015 року провести
анкетування посадових осіб місцевого самоврядування із зазначеного
питання. Запропонувала запросити міського голову м. Славутич для
проведення семінару з обміну досвідом.
Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: направити зазначене питання для розгляду на засіданнях
постійних комітетів, у 1 кварталі 2015 року провести анкетування посадових
осіб місцевого самоврядування, ініціювати проведення семінару з обміну
досвідом.
13 питання порядку денного. Про дату наступного засідання Громадської
ради.
Виступила: Акула К.Ю., яка запропонувала провести наступне засідання
Громадської ради 26.03.2015 о 16-00 годині в малій залі Запорізької міської
ради.
Голосували: «За»-36, «Проти»-0, «Утримались»-4.
Вирішили: провести наступне засідання Громадської ради 26.03.2015 о 1600 годині в малій залі Запорізької міської ради.
14 питання порядку денного. Різне
Розгляд звернення до Громадської ради листів від громадських організацій
про скорочення контрольно-аналітичного відділу КП «Основаніє».
Слухали: Чуприну І.В., яка виступила з доповіддю про роботу контрольноаналітичного відділу КП «Основаніє» та розповіла про ймовірну можливість
ліквідації відділу.
Слухали: Акула К.Ю., яка витупила з пропозицією звернутись до міського
голови з проханням зберегти у штатному розписі підприємства зазначений
відділ або ввести його у структуру департаменту житлово-комунального
господарства міської ради.
Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: звернутися до міського голови з проханням зберегти у
штатному розписі комунального підприємства «Основаніє» контрольно-

аналітичний відділ або ввести його у структуру департаменту житловокомунального господарства міської ради.
Про фінансову підтримку проектів громадських організацій.
Слухали: Васильєва Д.О., з доповіддю про досвіт дотацій із міського
бюджету на реалізацію проектів, які впроваджуються громадськими
організаціями міста.
Голосували: «За»-40, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: звернутися до міського голови з проханням розглянути
можливість надання фінансової підтримки проектам, які реалізуються
громадськістю міста.
Голова Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради
оголосила засідання закритим.

Голова Громадської
ради
Секретар
зборів

К.Ю. Акула
С.О.Тунік

