
ПРОТОКОЛ 

Громадських слухань на тему  

«Щодо деяких питань екологічного моніторингу» 
 

 

26.04.2019                                                                                                 м.Запоріжжя 

 

Місце проведення: велика зала КЗ «Палац культури «Титан». 

 

Час проведення: 10.00- 12.30 

 

Учасники громадських слухань - 74 мешканці м.Запоріжжя із правом голосу 

(список реєстрації – Додаток №1). 

 

Головуючий Громадських слухань – Ярмохіна Тетяна Миколаївна, учасник 

Екокоаліції. 

 

Секретар Громадських слухань – Смоляров Юрій Володимирович, головний 

спеціаліст відділу по забезпеченню роботи веб-сайту міської влади управління 

внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради. 

 

 

Перед початком Громадських слухань до присутніх з привітальним словом 

звернувся Ніколаєв В.А., начальник управління внутрішньої політики, преси та 

інформації Запорізької міської ради, який розповів про передумови організації 

проведення слухань та представив головуючого на слуханнях - представника від 

суб'єкта ініціативи, який вніс пропозиції щодо проведення громадських слухань 

– Ярмохіну Тетяну Миколаївну. 

 

 

Ярмохіна Т.М. – виступила із вступним словом до присутніх та представила 

робочі органи Громадських слухань: 

Головуючий Громадських слухань – Ярмохіна Т.М. 

Секретар Громадських слухань – Смоляров Ю.В. 

Редакційна група – Ніколаєв В.А., Золотарьов Г.А., Ралик М.О., Ольховик С.П. 

Помічники редакційної групи – Вакало О.В, Стояновський О. 

Лічильна комісія – Кунатенко С.С., Шулдик С.О., Калоша І.О.  

 

Ярмохіна Т.М. – надала слово доктору економічних наук, професору, завідувачу 

кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії ЗНУ 

Бабміндрі Дмитру Івановичу. 

 

Бабміндра Д.І. – виступив із привітальним словом до присутніх. 

 

Ярмохіна Т.М. – ознайомила присутніх із Порядком денним, Регламентом 

Громадських слухань, а саме: 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Оголошення та затвердження порядку денного та регламенту. 

2. Про робочий орган громадських слухань у складі : головуючого, секретаря, 

редакційної групи. 

3. Вступне слово головуючого. 

4. Виступи представників міської ради. 

5. Інформація міської ради з питань, порушених у підписних листах. 

5.1. які результати система екологічної інформації дає під час вихідних та 

святкових днів, коли жителі відчувають промисловий сморід 

5.2. яка система дій міської влади по захисту здоров'я городян під час 

несприятливих метеорологічних умов, коли шкідливі речовини накопичуються в 

повітрі; 

5.3. коли запоріжці зможуть отримати доступ до екологічної інформації просто, 

оперативно і в зрозумілому для них вигляді. 

6. Презентації та пропозиції, зауваження. 

7. Прийняття резолюції громадських слухань. 

 

Регламент Громадських слухань: 

На вступне слово Головуючого - до 10 хвилин. 

На доповідь, презентації - до 10 хвилин. 

На виступи запрошених представників - до 10 хвилин. 

На виступи при обговорені - до 10 хвилин. 

 

Загальний час роботи Громадських слухань – 2 години без перерви. 

 

ЗАПРОПОНОВАНО: Затвердити Порядок денний та Регламент Громадських 

слухань. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  74. «Проти» - 0. «Утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Порядок денний та Регламент громадських слухань. 

  

Ярмохіна Т.М. – надала слово раднику міського голови м.Запоріжжя Еделєву 

Валерію Гавриловичу. 

 

Еделєв В.Г. – виступив із привітальним словом до присутніх. 

 

Ярмохіна Т.М. – зачитала питання, що були на підписному листі, який 

підписували мешканці м.Запоріжжя під час збору голосів для ініціації 

громадських слухань (примірник підписного листа – Додаток №2). 

 

Ярмохіна Т.М. – надала слово запрошеним на Громадські слухання:  

 

СЛУХАЛИ: Золотарьова Гліба Анатолійовича, начальника управління з 

питань екологічної безпеки Запорізької міської ради. 
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СЛУХАЛИ: Черник Інну Георгієвну, начальника Запорізького обласного 

центру з гідрометеорології. 

 

СЛУХАЛИ: Тулушева Євгена Олександровича, спеціаліста Державної 

установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров'я України". 

 

СЛУХАЛИ: Костенка Олександра, представника ГО «Коаліція «Еко-

Запоріжжя», який виступив із презентацією: «Комплексна система моніторингу 

навколишнього середовища».  

 

У проміжках між виступами учасники слухань задавали питання до 

виступаючих. Найбільш важливі питання та свої пропозиції вони передавали у 

письмовому вигляді до редакційної групи. 

 

СЛУХАЛИ: Підбиття підсумків по темі Громадських слухань. Прийняття 

резолюції. 

 

Ярмохіна Т.М. – зачитала резолюцію Громадських слухань (Додаток №3) 

 

ЗАПРОПОНОВАНО: взяти резолюцію Громадських слухань за основу та 

затвердити її остаточний варіант, врахувавши всі зміни та доповнення, які 

будуть опрацьовані редакційною групою на основі пропозицій, поданих 

учасниками Громадських слухань.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 68. «Проти» - 0. «Утрималися» - 0. Не голосували – 6. 

(Протокол лічильної комісії із підсумками голосування – Додаток №4) 

 

Ярмохіна Т.М. – проголосила Громадські слухання такими, що відбулися. 

 

 

 

Головуючий Громадських слухань                                                Т.М. Ярмохіна  

 

 

Секретар Громадських слухань                                                       Ю.В.Смоляров 
 

 


