
Протокол №3 

Чергового засідання Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради 

Дата і час проведення:                                             09.12.2021, 10-00 – 11-10 

 

Місце проведення:                                                    платформа ZOOM 

 

Присутні: 23 члени складу Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради, 1 представник ІГС за заміною, головний спеціаліст 

відділу внутрішньої політики Міщенко О.С.  

Слухали: Акулу К.Ю., яка відкрила засідання, ознайомила учасників з 

правилами проведення конференції ZOOM та наголосила, що згідно ПКМ   

№ 1236 про карантинні обмеження, а також згідно пункту 6.20 Положення 

про Громадську раду при виконавчому комітеті ЗМР чергове засідання 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

проводяться електронними засобами зв’язку.  

1 питання порядку денного Звіт мандатної комісії Громадської ради. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала заслухати та прийняти до відома 

звіт мандатної комісії. 

Виступили: Дємєнєва О.В. зі звітом мандатної комісії №1. 

Голосували:        «За» - 24,        «Проти»-           0,     «Утримались»-          0. 

Вирішили: прийняти до відома звіт мандатної комісії №1. 

2 питання порядку денного Звіт лічильної комісії Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала заслухати та прийняти до відома 

звіт лічильної комісії. 

Виступили: Швець В.С. зі звітом лічильної комісії №1. 

Голосували:        «За» - 24,        «Проти»-           0,     «Утримались»-          0. 

Вирішили: прийняти звіт лічильної комісії №1 до відома. 

3 питання порядку денного Про секретаря засідання Громадської ради. 



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

секретарем чергового засідання Громадської ради Міщенко О.С. – головного 

спеціаліста управління внутрішньої політики, преси та інформації міської 

ради. 

Голосували:        «За» - 24,        «Проти»-           0,     «Утримались»-          0. 

Вирішили: затвердити секретарем чергового засідання Громадської ради 

Міщенко О.С.– головного спеціаліста управління внутрішньої політики, 

преси та інформації міської ради. 

4 питання порядку денного Про затвердження порядку денного засідання 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Виступила: Акула К.Ю., яка зачитала порядок денний засідання 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської 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 заміну представника громадської організації у складі Громадської 

ради. 

7. Про затвердження нового складу Президії. 

8. Звіт про роботу Громадської ради за 2021 рік. 

9. Про План роботи Громадської ради на 2022 рік. 

10. Про Порядок взаємодії з органами місцевого самоврядування. 

11. Про План проведення консультацій з громадськістю. 

12. Про дату наступного засідання Громадської ради. 

13. Різне. 

Виступила: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти порядок денний 

засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської 

ради. 



Голосували:        «За» - 24,        «Проти»-           0,     «Утримались»-          0. 

Вирішили: прийняти порядок денний засідання Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

5 питання порядку денного Про регламент засідання Громадської ради. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, що засідання буде проходити згідно 

Регламенту засідань у режимі онлайн.  

Голосували:        «За» - 24,        «Проти»-           0,     «Утримались»-          0. 

Вирішили: прийняти діючий Регламент до відома. 

6 питання порядку денного Про заміну представника громадської 

організації у складі Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю. з інформацією про заміну у складі Громадської ради 

представника громадської організації «Офіс перспективного розвитку» 

Борисенко С.М. на Деркач І.О. 

Голосували:        «За» - 23,        «Проти»-           0,     «Утримались»-          0. 

Вирішили: замінити у складі Громадської ради представника громадської 

організації «Офіс перспективного розвитку» Борисенко С.М. на Деркач І.О. 

7 питання порядку денного Про затвердження нового складу Президії. 

Слухали: Акулу К.Ю., з інформацією про обрання  головою комітету з 

соціальних питань та охорони здоров’я Дорошенко І.В. на засіданні 

комітету, що відбулось в червні місяці (довідка засідання наявна). Тому 

необхідно затвердити Президію в новому складі. Замість Щербини Л.І. вести 

до складу Президії Дорошенко І.В.  

Голосували:       «За»-     23,           «Проти»-            0,   «Утримались»-       0. 

Вирішили: затвердити Президію в новому складі. Замість Щербини Л.І. 

вести до складу Президії Дорошенко І.В. 

8 питання порядку денного Звіт про роботу Громадської ради за 2021 рік. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала доручити Президії доопрацювати 

та оформити звіт про роботу Громадської ради за 2021 рік. 

Голосували:       «За»-     23,           «Проти»-            0,   «Утримались»-       0. 



Вирішили: доручити Президії доопрацювати та оформити звіт про роботу 

Громадської ради за 2021 рік. 

9 питання порядку денного Про План роботи Громадської ради на 2022 рік. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала доопрацювати в комітетах до 

31.12.2021 року пропозиції до плану роботи Громадської ради на 2022 рік, та 

подати їх на Президії для затвердження. Доручити Президії затвердити план 

роботи Громадської ради на 2022 рік до 15.01.2022 року. 

Голосували:       «За»-     23,           «Проти»-            0,   «Утримались»-       0. 

Вирішили: доопрацювати в комітетах до 31.12.2021 року пропозиції до 

плану роботи Громадської ради на 2022 рік, та подати їх на Президії для 

затвердження. Доручити Президії затвердити план роботи Громадської ради 

на 2022 рік до 15.01.2022 року. 

10 питання порядку денного Про Порядок взаємодії з органами місцевого 

самоврядування. 

Слухали: Акула К.Ю., яка повідомила, що міською радою затверджений 

новий розподіл обов’язків міського голови. Головам комітетів необхідно 

налагодити співпрацю з профільним заступником міського голови та 

окреслити порядок взаємодії з профільними департаментами, управліннями, 

комунальними підприємствами ЗМР в термін до 01.01.2022 року.   

Голосували:        «За» - 23,        «Проти»-           0,     «Утримались»-          0. 

Вирішили: взяти інформацію в роботу. 

11 питання порядку денного Про План проведення консультацій з 

громадськістю. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала доопрацювати в комітетах та на 

Президію подати всі пропозиції щодо Плану проведення консультацій з 

громадськістю, залучивши профільними департаментами, управліннями, 

комунальними підприємствами ЗМР в термін до обговорення з цього 

питання. Терміном до 15.01.2022 року. Доручити Президії оформити 

загальний порядок Проведення консультацій з громадськістю. 

Голосували:        «За» - 23,        «Проти»-           0,     «Утримались»-          0. 

Вирішили: доопрацювати в комітетах та на Президію подати всі пропозиції 

щодо Плану проведення консультацій з громадськістю, залучивши 



профільними департаментами, управліннями, комунальними підприємствами 

ЗМР в термін до обговорення з цього питання. Терміном до 15.01.2022 року. 

Доручити Президії оформити загальний порядок Проведення консультацій з 

громадськістю. 

12 питання порядку денного Про дату наступного засідання Громадської 

ради. 

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

Громадської Ради при виконавчому комітеті Запорізької міської 

ради 31.03.2022 року о 10:00 годині шляхом проведення ZOOM конференції. 

Голосували:       «За»-     23,           «Проти»-            0,   «Утримались»-       0. 

Вирішили: провести наступне засідання Громадської Ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради 31.03.2022 року о 10:00 годині шляхом 

проведення ZOOM конференції. 

13 питання порядку денного Різне. 

Питань не було. 

 

Об 11-10 годині Акула К.Ю. закрила засідання 

 

 

Голова Громадської ради                                                        Катерина. АКУЛА 

Секретар Громадської ради                                                    Олена МІЩЕНКО 

 


