
Протокол №2 

засідання ініціативної групи з підготовки та проведення звітно-виборчих 

зборів по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради 

Дата і час проведення: 05.02.2021 о 11-00 

Місце проведення: 2-й поверх Запорізької міської ради 

Присутні: 7 членів ініціативної групи з 7 

Порядок денний: 

1. Про розгляд та прийом документів від громадських організацій, поданих 

до 04.02.2021 року (включно). 

2. Про проєкт регламенту проведення звітно-виборчих зборів по формуванню 

нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради. 

3. Про затвердження проєкту порядку проведення звітно-виборчих зборів по 

формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради. 

4. Про проведення звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

5. Про розміщення протоколу№2 засідання ініціативної групи з додатками та 

оголошення про дату, час та місце проведення звітно-виборчих зборів на 

офіційному веб-сайті Запорізької міської влади. 

1 питання порядку денного. Про розгляд та прийом документів від 

громадських організацій, поданих до 04.02.2021 року (включно). 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською спілкою «ZP.platform». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською спілкою 

«ZP.platform». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий благодійним фондом «Друге життя».  



Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом 

«Друге життя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Спільнота волонтерів 

об’єднаних ідеєю». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Спільнота волонтерів об’єднаних ідеєю». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий Запорізьким обласним відділенням спілки 

«Кооперативів та підприємців України». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізьким обласним 

відділенням спілки «Кооперативів та підприємців України». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Всеукраїнська правова 

країна». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Всеукраїнська правова країна». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Я люблю Запоріжжя». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Я люблю Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Запорізький колорит». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 



Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Запорізький колорит». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Молодь онлайн». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Молодь онлайн». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий благодійною організацією благодійного фонду «Карітас 

Запоріжжя». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією 

благодійного фонду «Карітас Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий Всеукраїнською громадською організацією «Асоціації 

працівників дошкільної освіти». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала відхилити пакет документів від 

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної 

освіти» на підставі того, що ця організація не надала повний пакет 

документів до 04.02.2021року включно. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: відхилити пакет документів від Всеукраїнської громадської 

організації «Асоціація працівників дошкільної освіти». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Суспільне Запоріжжя». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Суспільне Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Офіс перспективного 

розвитку». 



Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Офіс перспективного розвитку». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Запорізька обласна 

федерація інтелектуальних видів спорту». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Запорізька обласна федерація інтелектуальних видів спорту». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Запорізький обласний 

контроль». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала відхилити прийом документів від 

громадської організації «Запорізький обласний контроль», на підставі того, 

що представник організації не відповідає вимогам, які можуть приймати 

участь у Громадській раді ( п.3 «Регламент Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради») 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: відхилити пакет документів, наданий громадською організацією 

«Запорізький обласний контроль» в зв’язку з невідповідністю п.3 

«Регламенту Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської 

ради»). 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий благодійною організацією благодійного фонду 

«Соціальні ініціативи бізнесу». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією 

благодійного фонду «Соціальні ініціативи бізнесу». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий благодійною організацією «Екологічний Фонд 

«РОСТОК». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 



Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією 

«Екологічний Фонд «РОСТОК». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий Первинною профспілковою організацією Запорізького 

національного університету.  

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Слухали: Акула К.Ю., прийняти пакет документів, наданий Первинною 

профспілковою організацією Запорізького національного університету. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий благодійною організацією «Благодійний фонд «Бути 

добру». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією 

«Благодійний фонд «Бути добру». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий благодійною організацією благодійного фонду 

«Черемош». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією 

благодійного фонду «Черемош». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий благодійною організацією «Мережа 100 відсотків життя. 

Запоріжжя». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією 

«Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «СПІВТОВАРИСТВО 

ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЗАПОРІЖЖЯ «АЙСІТІ КЛАСТЕР ЗАПОРІЖЖЯ». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 



Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«СПІВТОВАРИСТВО ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА 

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАПОРІЖЖЯ «АЙСІТІ КЛАСТЕР 

ЗАПОРІЖЖЯ». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий Запорізькою обласною організацією товариства 

«Знання» України. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

організацією товариства «Знання» України. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий Запорізьким регіональним відділенням Асоціації міст 

України. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізьким регіональним 

відділенням Асоціації міст України. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий благодійною організацією "Молоддія". 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією 

"Молоддія". 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий благодійною організацією «Благодійний Фонд 

«Емануїл». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією 

«Благодійний Фонд «Емануїл». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією "Християнський молодіжний 

центр "Камінь". 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 



Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

"Християнський молодіжний центр "Камінь". 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією « Екологічна безпека 

Запорізького краю». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією « 

Екологічна безпека Запорізького краю». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Запорізька Скеля». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Запорізька Скеля». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Ресурсний центр 

«Соціальна ініціатива «Крок за кроком». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Ресурсний центр «Соціальна ініціатива «Крок за кроком». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий благодійним фондом «Чарівна скринька». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом 

«Чарівна скринька». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Ініціатива майбутнього». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Ініціатива майбутнього». 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською спілкою «Центр підтримки ОСББ 

м.Запоріжжя «Розвиток». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською спілкою 

«Центр підтримки ОСББ м.Запоріжжя «Розвиток». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Коло думок». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Коло думок». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий благодійним фондом «Освіта і реабілітація». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом 

«Освіта і реабілітація». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Спілка освітян Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала відхилити пакет документів від 

громадської організації «Спілка освітян Запоріжжя» на підставі того, що ця 

організація не надала повний пакет документів до 04.02.2021року включно. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: відхилити пакет документів, наданий громадською організацією 

«Спілка освітян Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий релігійною громадою «Церкви «Міжнародний Центр 

Євангелія ». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий релігійною громадою 

«Церкви «Міжнародний Центр Євангелія ». 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією 

«Запорізька обласна федерація козацького бойового мистецтва «Спас». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

громадською організацією «Запорізька обласна федерація козацького 

бойового мистецтва «Спас». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Мережа ініціативної 

молоді». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Мережа ініціативної молоді». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Запоріжжя - рідний край». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Запоріжжя - рідний край». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий обласним благодійним фондом «Фонд сприяння обороні 

Запорізької області». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий обласним благодійним 

фондом «Фонд сприяння обороні Запорізької області». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Клуб Ермітаж». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Клуб Ермітаж». 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією «Всеукраїнська спілка 

екологічного маркування «Зелена зірка». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Всеукраїнська спілка екологічного маркування «Зелена зірка». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий громадською організацією Запорізького міського 

об’єднання Української Спілки ветеранів Афганістану. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

Запорізького міського об’єднання Української Спілки ветеранів Афганістану. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий Первинною профспілковою організацією редакції газети 

«Запорозька Січ». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Первинною профспілковою 

організацією редакції газети «Запорозька Січ». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет 

документів, наданий Первинною профспілковою організацією редакції газети 

«Правда». 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Первинною профспілковою 

організацією редакції газети «Правда». 

Загалом електронною поштою надійшло 45 пакетів документів, 

прийнято 42, відхилено 3  згідно списку (додається). 

2 питання порядку денного. Про проєкт регламенту проведення звітно-

виборчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути проєкт регламенту 

проведення звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу 



Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

(Додається). 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти проєкт регламенту 

проведення звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради та 

розмістити його на веб-сайті Запорізької міської ради. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти проєкт регламенту проведення звітно-виборчих зборів 

по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради та розмістити його на веб-сайті Запорізької міської 

ради. 

3 питання порядку денного. Про затвердження проєкту порядку проведення 

звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути проєкт порядку 

проведення звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

(Додається). 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти проєкт порядку 

проведення звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти проєкт порядку проведення звітно-виборчих зборів по 

формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради. 

4 питання порядку денного Про проведення звітно-виборчих зборів по 

формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради. 

Слухали: Омельяновича Р.А., який запропонував провести звітно-виборчі 

збори по формуванню нового складу Громадської ради 16.02.2021 р. о 10-00 

у платформі Zoom. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 



Вирішили: провести звітно-виборчі збори по формуванню нового складу 

Громадської ради 16.02.2021 р. о 10-00 у платформі Zoom. 

5 питання порядку денного. Про розміщення протоколу№2 засідання 

ініціативної групи з додатками та оголошення про дату, час та місце 

проведення звітно-виборчих зборів на офіційному веб-сайті Запорізької 

міської влади. 

Слухали: Акула К.Ю., доручила секретарю ініціативної групи Міщенко 

О.С. розмістити протокол №2 засідання ініціативної групи з додатками та 

оголошення про дату, час та місце проведення звітно-виборчих зборів на 

офіційному веб-сайті Запорізької міської влади. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: доручити секретарю ініціативної групи Міщенко О.С. розмістити 

протокол №2 засідання ініціативної групи з додатками та оголошення про 

дату, час та місце проведення звітно-виборчих зборів на офіційному веб-сайті 

Запорізької міської влади. 

О 12-34 Акула К.Ю. закрила засідання. 

 

Голова ініціативної групи                                           К.Ю. Акула 

 

Секретар засідання                                                    О.С. Міщенко 


