
Протокол 

зборів Громадської ради  

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

 

Дата і час проведення:    29.03.2018, 16-00 – 18-00 

 

Місце проведення:    Запорізька міська рада, велика зала 

 

Присутні: 39 членів Громадської ради з 76 

 

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

міської ради, відкрила засідання Громадської ради 

 

Звіт мандатної комісії Громадської ради. 

Слухали: Помазана О.П., голову мандатної комісії, який зачитав протокол 

мандатної комісії № 1 про легітимність проведення зборів. 

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

Вирішили: затвердити протокол мандатної комісії № 1 про легітимність 

проведення зборів. 

 

Звіт лічильної комісії Громадської ради. 

Слухали: Швеця В.С., голову лічильної комісії, який зачитав протокол 

лічильної комісії № 1. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала проголосувати за прийняття звіту 

лічильної комісії 

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

Вирішили: затвердити протокол лічильної комісії № 1. 

 

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»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити секретарем зборів Громадської ради Бороненкова В.В. 

– головного спеціаліста управління внутрішньої політики, преси та інформації 

міської ради. 

 

Про затвердження порядку денного засідання Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запитала у присутніх, чи є пропозиції до проекту 

порядку денного, який включає наступні питання, та запропонувала взяти за 

основу наступний порядок денний засідання Громадської ради: 

 

1. Про регламент засідання Громадської ради. 

2. Про включення до складу Громадської ради представників громадських 

організацій, які подали необхідні документи до Громадської ради. 

3. Про заміну представників громадських організацій у складі Громадської 

ради. 
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4. Про виключення зі складу Громадської ради представників громадських 

організацій. 

5. Про затвердження нового складу Президії Громадської ради. 

6. Звіт про діяльність Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради за 2017. 

7. Про затвердження Плану роботи Громадської ради на 2018 рік. 

8. Інформація про Громадський бюджет м. Запоріжжя. 

9.  Про дату наступного засідання Громадської ради. 

10. Різне. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала, на прохання Матрія А.К., внести 

до порядку денного розгляд питання щодо змін до Положення про 

Громадський бюджет м. Запоріжжя. 

 

Слухали: Златокрильця В.І., який запропонував проговорити питання 

лікування ветеранів війни в лікувальних закладах м. Запоріжжя та Запорізької 

області. 

 

Слухали: Ніконова О.В., який запропонував прочитати звернення до членів 

Громадської ради. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала проговорити питання ініціювання 

громадських слухань щодо долі скверу ім. Валентина Яланського. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала проголосувати порядок денний в 

цілому з доповненнями. 

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

Вирішили: затвердити порядок денний засідання Громадської ради в цілому з 

доповненнями. 

 

1 питання порядку денного. Про регламент засідання Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання затвердження 

регламенту засідання Громадської ради. 

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

Вирішили: затвердити регламент засідання Громадської ради. 

 

2 питання порядку денного. Про включення до складу Громадської ради 

представників громадських організацій, які подали необхідні документи до 

Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала кандидатів на включення до складу 

Громадської ради від громадської організації «Запорізький антитерористичний 

центр» Білана Валерія Віталійовича, громадської спілки «Варта Зет» 

Івашикіну Олену Сергіївну. У зв’язку з відсутністю представника громадської 

організації «Запорізький антитерористичний центр» Білана Валерія 

Віталійовича його кандидатуру до включення розглянути на наступному 

засіданні. 

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



 

 

3 

Вирішили: включити до складу Громадської ради представника від 

громадської спілки «Варта Зет» Івашикіну Олену Сергіївну. 

 

3 питання порядку денного. Про заміну представників громадських 

організацій у складі Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка надала інформацію що громадська організація «Я 

люблю Запоріжжя» проводить заміну свого представника Бабенка Віктора 

Віталійовича на Єремійчук Валерію Вікторівну. 

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

Вирішили: провести заміну представника громадської організації «Я люблю 

Запоріжжя» Бабенка Віктора Віталійовича на Єремійчук Валерію Вікторівну. 

 

4 питання порядку денного. Про виключення зі складу Громадської ради 

представників громадських організацій. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала кандидатів на виключення зі складу 

Громадської ради представників від громадської організації «ОППРЗО 

Відновлення» Лисенка Віталія Юрійовича, громадської організації «Запорізька 

міська федерація по хокею з шайбою» Бухаріна Максима Олександровича, 

Запорізького об’єднання «Громадський захист» Кіріченко Катерину 

Федорівну, благодійну організацію «Джерело милості». 

Голосували: «За»-37, «Проти»-1, «Утримались»-1. 

Вирішили: виключити зі складу Громадської ради представників від 

громадської організації «ОППРЗО Відновлення» Лисенка Віталія Юрійовича, 

громадської організації «Запорізька міська федерація по хокею з шайбою» 

Бухаріна Максима Олександровича, Запорізького об’єднання «Громадський 

захист» Кіріченко Катерину Федорівну, благодійну організацію «Джерело 

милості». 

 

5 питання порядку денного. Про затвердження нового складу Президії 

Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала затвердити новий склад Президії 

Громадської ради: Акула Катерина Юріївна – голова Громадської ради; 

Григорцов Олександр Степанович – заступник голови Громадської ради, 

Щербина Лариса Іванівна – секретар Громадської ради, Цокур Олександр 

Вікторович - комітет з питань транспорту, інфраструктури та архітектури, 

Кривенко Лідія Олексіївна - комітет з питань економічного та промислового 

розвитку, підприємництва, євроінтеграції та земельних відносин, Ніконов 

Олександр Віталійович - комітет з питань підтримки проектів та електронного 

самоврядування, Хоменко Олег Григорович – виконуючий обов’язки голови 

комітету з питань екології, охорони навколишнього середовища та запобігання 

надзвичайним ситуаціям, Помазан Олег Пилипович - комітет з питань захисту 

прав людини, громадського контролю за діями влади та протидії корупції, 

Чуприна Ірина Володимирівна - Комітет з питань житлово-комунального 

господарства, Бабенко Наталія Вікторівна - комітет з гуманітарних питань 

(освіти і науки, культури та туризму, релігії, сім’ї, молоді і спорту), Зарва 

Валентин Михайлович - комітет з питань соціального захисту та охорони 

здоров’я. 



 

 

4 

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

Вирішили: затвердити новий склад Президії Громадської ради: Акула 

Катерина Юріївна – голова Громадської ради; Григорцов Олександр 

Степанович – заступник голови Громадської ради, Щербина Лариса Іванівна – 

секретар Громадської ради, Цокур Олександр Вікторович - комітет з питань 

транспорту, інфраструктури та архітектури, Кривенко Лідія Олексіївна - 

комітет з питань економічного та промислового розвитку, підприємництва, 

євроінтеграції та земельних відносин, Ніконов Олександр Віталійович - 

комітет з питань підтримки проектів та електронного самоврядування, 

Хоменко Олег Григорович – виконуючий обов’язки голови комітету з питань 

екології, охорони навколишнього середовища та запобігання надзвичайним 

ситуаціям, Помазан Олег Пилипович - комітет з питань захисту прав людини, 

громадського контролю за діями влади та протидії корупції, Чуприна Ірина 

Володимирівна - Комітет з питань житлово-комунального господарства, 

Бабенко Наталія Вікторівна - комітет з гуманітарних питань (освіти і науки, 

культури та туризму, релігії, сім’ї, молоді і спорту), Зарва Валентин 

Михайлович - комітет з питань соціального захисту та охорони здоров’я. 

 

6 питання порядку денного. Звіт про діяльність Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради за 2017. 

Слухали: Акула К.Ю., яка надала інформацію стосовно звітів роботи 

комітетів Громадської ради за 2017 рік. 

 

Слухали: Білана П.А., який запропонував затвердити звіт про роботу 

Громадської ради за 2017 рік такий як є та доручити Президії доопрацювати. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти звіт про роботу 

Громадської ради за 2017 рік та взяти до відома, комітетам додати свої звіти 

про роботу за 2017 рік до 10.04.2018, комітети, які не нададуть звіти, 

розформувати на наступному засіданні. 

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

Вирішили: прийняти звіт про роботу Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради за 2017 рік та взяти до відома. 

 

7 питання порядку денного. Інформація про Громадський бюджет 

м. Запоріжжя. 

Слухали: Акула К.Ю., яка надала інформацію про Громадський бюджет 

м. Запоріжжя, зміни, які було внесено до Положення «Про Громадський 

бюджет м. Запоріжжя» та відповіла на запитання присутніх. Запропонувала 

прийняти інформацію до відома. 

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

Вирішили: прийняти інформацію про Громадський бюджет м. Запоріжжя та 

зміни, які було внесено до Положення «Про Громадський бюджет 

м. Запоріжжя», до відома. 

 

8 питання порядку денного. Про проведення громадських обговорень, 

зокрема громадських слухань щодо будівництва торгово-розважального 
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центру на місці парку Яланського, що територіально розташований між 

Запорізьким державним цирком та торговим центром «Україна». 

Слухали: Акула К.Ю., яка нагадала всім присутнім, що відповідно до рішення 

Запорізької міської ради від 24.04.2013 №17 «Про затвердження порядку 

проведення консультацій з громадськістю з питань суспільно-економічного 

розвитку м. Запоріжжя» Громадська рада при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради виступає з ініціативою створення робочої групи з організації 

проведення громадських обговорень, зокрема проведення громадських слухань. 

В зв’язку з тим, що в м. Запоріжжя активно обговорюється питання будівництва 

торгово-розважального центру на місці парку Яланського, що територіально 

розташований між Запорізьким державним цирком та торговим центром 

«Україна», в обговореннях брали участь члени Громадської ради і питання 

неможливо вирішити одностайно, тому виникла необхідність проведення 

громадських обговорень, зокрема громадських слухань щодо будівництва 

торгово-розважального центру на місці парку Яланського, що територіально 

розташований між Запорізьким державним цирком та торговим центром 

«Україна», на яких члени територіальної громади зможуть висловити власні 

думки та дійти згоди щодо цього питання. 

 

Виступив: Білан В.П., який підтримав пропозицію Акула К.Ю. та вказав на 

актуальність даного рішення. 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про проведення 

громадських обговорень, зокрема громадських слухань щодо будівництва 

торгово-розважального центру на місці парку Яланського, що територіально 

розташований між Запорізьким державним цирком та торговим центром 

«Україна», створення робочої групи з питань проведення громадських слухань 

згідно рішення Запорізької міської ради від 24.04.2013 №17 «Про затвердження 

порядку проведення консультацій з громадськістю з питань суспільно-

економічного розвитку м. Запоріжжя» та висунула кандидатури  до складу 

робочої групи.: 

Григорцов О.С. – заступник голови Громадської ради 

Зарва В.М. – голова комітету з питань соціального захисту та охорони здоров’я 

Помазан О.П. – голова комітету з питань захисту прав людини, громадського 

контролю за діями влади та протидії корупції 

Бабенко Н.В. – голова комітету з гуманітарних питань 

Хоменко О.Г. – в.о. голови комітету з питань екології, охорони навколишнього 

середовища та запобігання надзвичайним ситуаціям 

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

Вирішили: Звернутися до міського голови з ініціативою створити робочу групу 

з організації проведення громадських обговорень, зокрема громадських слухань 

щодо будівництва торгово-розважального центру на місці парку Яланського, що 

територіально розташований між Запорізьким державним цирком та торговим 

центром «Україна», згідно рішення Запорізької міської ради від 24.04.2013 №17 

«Про затвердження порядку проведення консультацій з громадськістю з питань 

суспільно-економічного розвитку м. Запоріжжя» та висунути наступні 

кандидатури  до складу робочої групи.: 

Григорцов О.С. – заступник голови Громадської ради 
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Зарва В.М. – голова комітету з питань соціального захисту та охорони здоров’я 

Помазан О.П. – голова комітету з питань захисту прав людини, громадського 

контролю за діями влади та протидії корупції 

Бабенко Н.В. – голова комітету з гуманітарних питань 

Хоменко О.Г. – в.о. голови комітету з питань екології, охорони навколишнього 

середовища та запобігання надзвичайним ситуаціям. 

 

9 питання порядку денного. Про дату наступного засідання Громадської 

ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала провести наступне засідання 

Громадської ради 21.06.2018 о 16-00 у великій зали Запорізької міської ради. 

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

Вирішили: провести наступне засідання Громадської ради 21.06.2018 о 16-00 

у великій зали Запорізької міської ради. 

 

10 питання порядку денного. Різне. 

Слухали: Златокрильця В.І., який надав інформацію щодо складностей, які 

виникають у ветеранів війни під час лікування складних захворювань, 

отриманих в наслідок контузії, в лікувальних закладах м. Запоріжжя та 

області. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала щоб Громадська рада звернулася до 

міського голови та голову ЗОДА з пропозицією внести до штату лікувальних 

закладів м. Запоріжжя та області спеціалістів з цих захворювань. 

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

Вирішили: звернулася до міського голови та голову ЗОДА з пропозицією 

внести до штату лікувальних закладів м. Запоріжжя та області спеціалістів з 

захворювань, отриманих в наслідок контузії. 

 

Слухали: Ніконова О.В., який зачитав звернення громадської організації 

«Комітет по контролю безробіття» до членів Громадської ради стосовно 

організації громадської спілки, яка буде контролювати роботу центрів 

зайнятості в м. Запоріжжя та запропонував громадським організаціям почати 

підприємницьку діяльність щоб збільшити кількість робочих місць. Надав 

висновки проектного комітету. 

 

 

О 17-15 годині Акула К.Ю. закрила засідання  

 

Голова Громадської ради      К.Ю. Акула 

 

Секретар зборів        В.В. Бороненков 


