
Протокол 

Звітне засідання Громадської ради  

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

 

 

Дата і час проведення:    19.12.2019, 16-00 – 18-00 

 

Місце проведення:    Запорізька міська рада, велика зала 

 

Присутні: 36 членів Громадської ради із 59 

 

 

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: Зарва В. М: який зачитав протокол №1мандатної комісії. 

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

Вирішили:  затвердити протокол №1 мандатної комісії про легітимність 

проведення зборів. 

 

2 питання порядку денного. Про лічильну комісію Громадської ради. 

Слухали : Швеця В.С.: який зачитав протоколи №1 лічильної комісії. 

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

Вирішили: затвердити протоколи №1 лічильної комісії 

 

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

повноважень. 

 

3 питання порядку денного. Про секретаря засідання Громадської ради. 

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

секретарем зборів Громадської ради Міщенко О.С – головного спеціаліста 

управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради. 

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

Вирішили : обрання секретарем зборів Громадської ради Міщенко О.С – 

головного спеціаліста управління внутрішньої політики, преси та інформації 

міської ради. 

 

Мандатна комісія видала ще два мандати, на засіданні присутні 34 члени 

Громадської ради. 

 

4 питання порядку денного..Про затвердження порядку денного засідання 

Громадської ради. 

 

1. Звіт  мандатної комісії Громадської ради. 



2. Звіт лічильної комісії Громадської ради.  

3. Про секретаря засідання Громадської ради. 

4. Про затвердження порядку денного засідання Громадської ради. 

5. Про регламент засідання Громадської ради. 

6. Про затвердження нового складу Президії Громадської Ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

7.  Про виключення зі складу Громадської ради представників громадських 

організацій. 

8. Про включення до складу Громадської ради представників громадських 

організацій. 

9. Звіт про діяльність Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради за 2019 рік. 

10.  Затвердження проекту Плану Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради на 2020 рік. 

11. Про внесення змін до Положення про порядок проведення консультацій із 

громад кістю з соціально-економічного розвитку міста Запоріжжя. 

12. Про дату наступного засідання Громадської ради. 

13 Різне. 

 

Слухали: Акула К.Ю, яка надала слово Андрію Матрію. 

Слухали: Матрій А.К., запропонував внести до 13 питання Порядку денного 

«Різне» презентувати два проекти. 

 

Слухали: Акула К.Ю., винесла на голосування проект порядку денного в 

цілому з доповненнями  

Голосували: «За»-34, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити порядок денний зборів в цілому з доповненнями. 

 

5 питання порядку денного. Про регламент засідання Громадської ради. 

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

регламенту засідання Громадської ради. 

Голосували: «За»-34, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити регламент засідання Громадської ради. 

 

6 питання порядку денного. Про затвердження нового складу Президії 

Громадської Ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

 

Слухали: Акула К.Ю. запропонувала змінити члена Президії Ніконова 

Олександра Віталійовича  на нову голову комітету з питань розробки та 

впровадження проектів Громадської ради. на Азарову Галину Володимирівну. 

Голосували: «За»-34, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: замінити Ніконова Олександра Віталійовича на нову голову 

комітету з питань розробки та впровадження проектів Громадської ради на 

Азарову Галину Володимирівну. 

 



Мандатна комісія видала ще один мандат, на засіданні присутні 35 членів 

Громадської ради. 

 

7 питання порядку денного. Про виключення зі складу Громадської ради 

представників громадських організацій. 

 

Слухали: Акула К.Ю.,яка запропонувала виключити зі складу Громадської 

ради представника громадської організації «Запорізьке міське молодіжне 

товариство вивчення та охорони птахів» Козодавова Сергія Вікторовича. 

Голосували: «За»-32, «Проти»-0, «Утримались»-3. 

Вирішили: виключити зі складу Громадської ради представника громадської 

організації «Запорізьке міське молодіжне товариство вивчення та охорони 

птахів» Козодавова Сергія Вікторовича. 

 

8 питання порядку денного Про включення до складу Громадської ради 

представників громадських організацій. 

 

Слухали: Акула К.Ю.,яка запропонувала включити до складу Громадської 

ради представника громадської організації «Джерело землі» Чабаненка 

Володимира Тарасовича. 

Голосували: «За»-35, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: включити до складу Громадської ради представника громадської 

організації «Джерело землі» Чабаненка Володимира Тарасовича. 

 

Мандатна комісія видала ще один мандат, на засіданні присутні 36 членів 

Громадської ради. 

 

9 питання порядку денного Звіт про діяльність Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради за 2019 рік. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка прозвітувала про свою роботу як Голови 

Громадської ради та відповіла на запитання. 

 

Слухали:Бабенко Н.В, яка надала звіт про роботу гуманітарного комітету за 

2019 рік. 

 

Слухали: Зарву В.М., який надав звіт про роботу комітету з питань 

соціального захисту та охорони здоров’я за 2019 рік.  

 

Слухали: Помазана О.П., який надав звіт про роботу комітету з 

антикорупційної діяльності за 2019 рік. 

 

Слухали: Хоменко О.Г., який надав звіт про роботу комітету з питань 

екології, охорони навколишнього середовища та запобігання надзвичайних 

ситуаціям за 2019 рік. 



Слухали: Мішину І.В., яка надала звіт про роботу комітету з питань 

житлово-комунального господарства. Відповіла на запитання присутніх. 

 

Слухали:Цокура О.В.,який надав звіт про роботу комітету питань 

транспорту, інфраструктури та архітектури за 2019 рік. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала головам комітетів зробити звіт про 

роботу комітетів та проекти плану на наступний рік,та надати їх Голові до 

23.12.2019 

 

Слухали: Ніконова О.В.., який надав звіт про роботу та досягнення комітету 

з питань розробки та впровадження проектів Громадської ради. 

 

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

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради за 2019 

рік та взяти до відома. 

Голосували: «За»-36, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти звіт про роботу Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради за 2019 рік та взяти до відома. 

 

10 питання порядку денного Затвердження проекту Плану Громадської ради 

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради на 2020 рік. 

 

Слухали: Акула К.Ю.,надала слово Андрію Матрію. 

Слухали: Матрій А.К., запропонував залучити до роботи у 2020 році 

запрошенням на засідання Громадської рад: органан виконавчої влади 

заступників міського голови та міського голову. 

 

Слухали: Акула К.Ю.,яка поставила на голосування затвердження проекту 

Плану Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

на 2020 рік з доповненнями. 

Голосували: «За»-36, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили:  затвердження проекту Плану Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради на 2020 рік з доповненнями. 

 

11 питання порядку денного Про внесення змін до Положення про порядок 

проведення консультацій із громадкістю з соціально-економічного розвитку 

міста Запоріжжя. 

 

Слухали: Акула К.Ю.,надала слово Галині Азаровій. 

Слухали:Азарова Г.В., розповіла про зміни до Положення про порядок 

проведення консультацій із громадкістю з соціально-економічного розвитку 

міста Запоріжжя.  

Голосували: «За»-36, «Проти»-0, «Утримались»-0. 



Вирішили:  внести зміни до Положення про порядок проведення консультацій 

із громадкістю з соціально-економічного розвитку міста Запоріжжя. 

 

12 питання порядку денного. Про дату наступного засідання Громадської 

ради. 

 

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

наступного засідання Громадської ради 26 березня 2019 року о 16.00 годині. 

Голосували: «За»-36, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: провести наступне засідання Громадської ради 26 березня 2020 

року о 16.00 годині. 

 

13 питання порядку денного. Різне. 

 

Слухали:Акула К.Ю.,надала слово Андрію Матрію.  

 

Слухали: Матрій А.К., надав слово Козиряцькому Олександру. 

 

Слухали:Козиряцького Олександра: який розповів про проект «Єдина 

державна система моніторингу » 

 

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

 

Голова Громадської ради      К.Ю. Акула 

 

 

Секретар зборів        О.С. Міщенко 

 
 


