
Протокол №3 

засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню нового складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

  

  

Дата і час проведення:                                          29.02.2016 о 15-00 

Місце проведення:                                                приміщення Громадської ради 1-ий поверх Запорізької міської 

ради 

  

Присутні:                                                             10 членів ініціативної групи з 15 

  

 1 питання порядку денного. Про розгляд та прийом документів від громадських організацій, поданих до 

29.02.2016 року включно. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Асоціація Кічкас-ринок». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала відмовити у прийомі документів, громадською організацією 

«Асоціація Кічкас-ринок» на підставі того, що ця організація не надала повний пакет документів до 29.02.2016 

включно. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: відмовити у прийомі документів, наданих громадською організацією «Асоціація Кічкас-ринок». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Антикорупційний рух «Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала відмовити у прийомі документів, громадською організацією 

«Антикорупційний рух «Запоріжжя» на підставі того, що ця організація не надала повний пакет документів до 

29.02.2016 включно. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: відмовити у прийомі документів, наданих громадською організацією «Антикорупційний рух 

«Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий ТОВ «Радіостанція «Великий 

Луг». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала відмовити у прийомі документів, наданих ТОВ «Радіостанція 

«Великий Луг» на підставі того, що ця організація не входить до переліку організацій які можуть приймати 

участь у Громадській раді (п. 3.1 розділ ІІІ «Положення про Громадську Раду при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради»). 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: відмовити у прийомі документів, наданих ТОВ «Радіостанція «Великий Луг». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий приватним малим 

підприємством - фірмою «МАКСИМА». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала відмовити у прийомі документів, наданих приватним малим 

підприємством - фірмою «МАКСИМА» на підставі того, що ця організація не входить до переліку організацій 



які можуть приймати участь у Громадській раді (п. 3.1 розділ ІІІ «Положення про Громадську Раду при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради»). 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: відмовити у прийомі документів, наданих приватним малим підприємством - фірмою 

«МАКСИМА». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий первинною профспілковою 

організацією філії концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою 

організацією філії концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією філії концерну 

«Міські теплові мережі» Хортицького району. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

інвалідів – осіб з пересадженими органами «Надія». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

інвалідів – осіб з пересадженими органами «Надія». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією інвалідів – осіб з пересадженими 

органами «Надія». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською жіночою 

організацією «Єдина та неповторна». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською жіночою 

організацією «Єдина та неповторна». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською жіночою організацією «Єдина та неповторна». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Право і Слово». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Право і Слово». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Право і Слово». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«АФПД». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«АФПД». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «АФПД». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою організацією 

ветеранів війни (однополчані). 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою організацією 

ветеранів війни (однополчані). 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою організацією ветеранів війни (однополчані). 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Будуй життя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Будуй життя». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Будуй життя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Правова країна». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Правова країна». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Правова країна». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадським об’єднанням 

Шевченківського району «Союз Чорнобиль». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадським об’єднанням 

Шевченківського району «Союз Чорнобиль». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадським об’єднанням Шевченківського району «Союз 

Чорнобиль». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

громадською організацією автоперевізників «Рідний край». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

громадською організацією автоперевізників «Рідний край». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією 

автоперевізників «Рідний край». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Регіональний комісаріат з прав людини». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Регіональний комісаріат з прав людини». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Регіональний комісаріат з прав 

людини». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Молодіжне об’єднання «Ініціативи майбутнього». 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Молодіжне об’єднання «Ініціативи майбутнього». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Молодіжне об’єднання 

«Ініціативи майбутнього». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Союз підприємців «Промінь». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Союз підприємців «Промінь». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Союз підприємців «Промінь». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«ОППРЗО «Відновлення». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«ОППРЗО «Відновлення». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «ООРЗО «Відновлення». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Інтеграційний театр «Покажи». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Інтеграційний театр «Покажи». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Інтеграційний театр «Покажи». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Приручи місто». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Приручи місто». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Приручи місто». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Народна самооборона Запорізької області». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Народна самооборона Запорізької області». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Народна самооборона 

Запорізької області». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

міська спілка підприємців «Ніка». 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

міська спілка підприємців «Ніка». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією міська спілка підприємців «Ніка». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

організацією Профспілки трудящих металургійної і гірничої промисловості України. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

організацією Профспілки трудящих металургійної і гірничої промисловості України. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною організацією Профспілки трудящих 

металургійної і гірничої промисловості України. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізьким обласним 

відділенням благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізьким обласним 

відділенням благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізьким обласним відділенням благодійної організації 

«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою громадською 

організацією інвалідів трансплантації та програмного гемодіалізу «Ніка 2000». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою громадською 

організацією інвалідів трансплантації та програмного гемодіалізу «Ніка 2000». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою громадською організацією інвалідів 

трансплантації та програмного гемодіалізу «Ніка 2000». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

федерацією «Інтелектуальних видів спорту». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

федерацією «Інтелектуальних видів спорту». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною федерацією «Інтелектуальних видів 

спорту». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий «Лігою українських клубів 

інтелектуальних ігор». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий «Лігою українських клубів 

інтелектуальних ігор». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий «Лігою українських клубів інтелектуальних ігор». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Дитячо-юнацька школа козацького бойового мистецтва «Спас». 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Дитячо-юнацька школа козацького бойового мистецтва «Спас». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Дитячо-юнацька школа 

козацького бойового мистецтва «Спас». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Всеукраїнська співдружність «Пошук зниклих дітей». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Всеукраїнська співдружність «Пошук зниклих дітей». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Всеукраїнська співдружність 

«Пошук зниклих дітей». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою професійною 

спілкою підприємців авто ринку               м. Запоріжжя. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою професійною 

спілкою підприємців авто ринку               м. Запоріжжя. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою професійною спілкою підприємців авто ринку м. 

Запоріжжя. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою міською 

профспілковою організацією Всеукраїнської професійної спілки «Столиця – Регіони». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською 

профспілковою організацією Всеукраїнської професійної спілки «Столиця – Регіони». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською профспілковою організацією 

Всеукраїнської професійної спілки «Столиця – Регіони». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Суспільство та єднання». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Суспільство та єднання». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Суспільство та єднання». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою галузевою 

організацією роботодавців транспорту. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою галузевою 

організацією роботодавців транспорту. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою галузевою організацією роботодавців 

транспорту. 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

спортивний клуб «Ягуар - Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

спортивний клуб «Ягуар - Запоріжжя». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією спортивний клуб «Ягуар - 

Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий благодійною організацією 

«Благодійний фонд «Назустріч життю». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією 

«Благодійний фонд «Назустріч життю». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією «Благодійний фонд «Назустріч 

життю». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий федерацією роботодавців 

ринків Запорізької області. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий федерацією роботодавців 

ринків Запорізької області. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий федерацією роботодавців ринків Запорізької області. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«На хвилі розвитку». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «На 

хвилі розвитку». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «На хвилі розвитку». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Молодіжною організацією 

«Запоріжсталь». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Молодіжною організацією 

«Запоріжсталь». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Молодіжною організацією «Запоріжсталь». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізьким обласним 

благодійним фондом «Світлозір». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізьким обласним 

благодійним фондом «Світлозір». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізьким обласним благодійним фондом «Світлозір». 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

організацією «Демократичні ініціативи 2002». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

організацією «Демократичні ініціативи 2002». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною організацією «Демократичні ініціативи 

2002». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Антикорупційний Рух «Права Справа». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Антикорупційний Рух «Права Справа». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Антикорупційний Рух «Права 

Справа». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Спортивна федерація «Ратибор». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Спортивна федерація «Ратибор». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Спортивна федерація «Ратибор». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Визвольний рух «Сила Нації». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Визвольний рух «Сила Нації». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Визвольний рух «Сила Нації». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Сотня Самооборони Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Сотня Самооборони Запоріжжя». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Сотня Самооборони Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Українською спілкою 

ветеранів Афганістану Комунарського району м. Запоріжжя. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Українською спілкою ветеранів 

Афганістану Комунарського району м. Запоріжжя. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Українською спілкою ветеранів Афганістану Комунарського 

району м. Запоріжжя. 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадським формуванням з 

охорони громадського порядку та кордонів «Український козацький звичай – Народна самооборона 

Запорізької області». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадським формуванням з 

охорони громадського порядку та кордонів «Український козацький звичай – Народна самооборона 

Запорізької області». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадським формуванням з охорони громадського порядку 

та кордонів «Український козацький звичай – Народна самооборона Запорізької області». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Візьми і зроби». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Візьми і зроби». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Візьми і зроби». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий молодіжною громадською 

організацією «Запорізька обласна ліга клубу веселих та найкмітливіших». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий молодіжною громадською 

організацією «Запорізька обласна ліга клубу веселих та найкмітливіших». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий молодіжною громадською організацією «Запорізька обласна 

ліга клубу веселих та найкмітливіших». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Ветерани війни та антитерористичної операції». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Ветерани війни та антитерористичної операції». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Ветерани війни та 

антитерористичної операції». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий благодійною організацією 

«Джерело милості». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією 

«Джерело милості». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією «Джерело милості». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Спілка ветеранів Афганістану Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Спілка ветеранів Афганістану Запоріжжя». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 



Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Спілка ветеранів Афганістану 

Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий первинною профспілковою 

організацією Концерну «Міські теплові мережі». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою 

організацією Концерну «Міські теплові мережі». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією Концерну «Міські 

теплові мережі». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною організацією профспілки трудящих 

металургійної і гірничодобувної промисловості. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадським формуванням з 

охорони правопорядку «Міська варта». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадським формуванням з 

охорони правопорядку «Міська варта». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадським формуванням з охорони правопорядку «Міська 

варта». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

громадською організацією «Соціальний захист». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

громадською організацією «Соціальний захист». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією 

«Соціальний захист». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізьким об’єднанням 

«Громадський захист». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізьким об’єднанням 

«Громадський захист». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізьким об’єднанням «Громадський захист». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізьким міським 

об’єднанням «Чорнобильці Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізьким міським 

об’єднанням «Чорнобильці Запоріжжя». 



Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізьким міським об’єднанням «Чорнобильці Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий приватною установою 

«Галерея сучасного мистецтва «Ленін». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий приватною установою «Галерея 

сучасного мистецтва «Ленін». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий приватною установою «Галерея сучасного мистецтва «Ленін». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою міською 

громадською організацією «Кіноклуб «Сходження». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською 

громадською організацією «Кіноклуб «Сходження». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською громадською організацією «Кіноклуб 

«Сходження». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Центр мистецтв «АРТ-простір». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Центр мистецтв «АРТ-простір». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр мистецтв «АРТ-простір». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий первинною профспілковою 

організацією філії Концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою 

організацією філії Концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією філії Концерну 

«Міські теплові мережі» Хортицького району. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Союз православний «Радомир». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Союз православний «Радомир». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Союз православний «Радомир». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий благодійним фондом 

«Оберіг». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом «Оберіг». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом «Оберіг». 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

федерацією козацького бойового мистецтва «Спас». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізька обласна федерація 

козацького бойового мистецтва «Спас». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізька обласна федерація козацького бойового 

мистецтва «Спас». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

громадською організацією «Об’єднання інвалідів Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

громадською організацією «Об’єднання інвалідів Запоріжжя». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією 

«Об’єднання інвалідів Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Джерело землі». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Джерело землі». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Джерело землі». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

громадською організацією «Центр допомоги «Підприємець». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною 

громадською організацією «Центр допомоги «Підприємець». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією «Центр 

допомоги «Підприємець». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізьким міським 

об’єднанням Української спілки ветеранів Афганістану Олександрівсього району. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізьким міським 

об’єднанням Української спілки ветеранів Афганістану Олександрівсього району. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізьким міським об’єднанням Української спілки 

ветеранів Афганістану Олександрівсього району. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий профспілковою організацією 

філії Концерну «Міські теплові мережі» Шевченківського району. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий профспілковою організацією 

філії Концерну «Міські теплові мережі» Шевченківського району. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 



Вирішили: прийняти пакет документів, наданий профспілковою організацією філії Концерну «Міські теплові 

мережі» Шевченківського району. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Новоправіє». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Новоправіє». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Новоправіє». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Центр розвитку бізнес-технологій та культури». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Центр розвитку бізнес-технологій та культури». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр розвитку бізнес-технологій 

та культури». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий первинною профспілковою 

організацією ЗНУ. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою 

організацією ЗНУ. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією ЗНУ. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Культурне джерело». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Культурне джерело». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Культурне джерело». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадським формуванням з 

охорони громадського порядку «Гетьмана Петра Сагайдачного». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадським формуванням з 

охорони громадського порядку «Гетьмана Петра Сагайдачного». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадським формуванням з охорони громадського порядку 

«Гетьмана Петра Сагайдачного». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий благодійним фондом 

«Слідопит». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом 

«Слідопит». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 



Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом «Слідопит». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий релігійною громадою «Церква 

«Міжнародний центр Євангелія». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий релігійною громадою «Церква 

«Міжнародний центр Євангелія». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий релігійною громадою «Церква «Міжнародний центр 

Євангелія». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

офіцерів міста Запоріжжя. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

офіцерів міста Запоріжжя. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією офіцерів міста Запоріжжя. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Запорізький Вектор». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Запорізький Вектор». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізький Вектор». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою міською 

громадською організацією «Асоціація інвалідів «Оберіг». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською 

громадською організацією «Асоціація інвалідів «Оберіг». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською громадською організацією «Асоціація 

інвалідів «Оберіг». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Запорізька міська федерація по хокею з шайбою». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Запорізька міська федерація по хокею з шайбою». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька міська федерація по 

хокею з шайбою». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Південно-східний центр соціального партнерства». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Південно-східний центр соціального партнерства». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 



Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Південно-східний центр 

соціального партнерства». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією 

«Запорізька міська дитячо-юнацька ліга фехтування». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією 

«Запорізька міська дитячо-юнацька ліга фехтування». 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька міська дитячо-

юнацька ліга фехтування». 

2 питання порядку денного. Про проект порядку денного установчих зборів. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути проект порядку денного установчих зборів. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти проект порядку денного установчих зборів та розмістити 

його на веб-сайті Запорізької міської ради. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти проект порядку денного установчих зборів та розмістити його на веб-сайті Запорізької 

міської ради. 

3 питання порядку денного. Про проект об’яви про установчі збори Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути проект об’яви про установчі збори Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти проект об’яви про установчі збори Громадської ради та 

розмістити його на веб-сайті Запорізької міської ради. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти проект об’яви про установчі збори Громадської ради та розмістити його на веб-сайті 

Запорізької міської ради. 

  

4 питання порядку денного. Про делегування ініціативною групою голови ініціативної групи для проведення 

відкритого засідання. 

Слухали: Щербину Л.І., яка запропонувала делегувати ініціативною групою голову ініціативної групи Акула 

К.Ю. для проведення відкритого засідання. 

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: делегувати ініціативною групою голову ініціативної групи Акула К.Ю. для проведення відкритого 

засідання. 

  

О 19-00 Акула К.Ю. закрила засідання. 

  

Голова ініціативної групи                                                              К.Ю. Акула 

  

Секретар засідання                                                                        В.В. Бороненков 

 


