
Протокол 

онлайн-засідання Президії Громадської ради 

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

 

Дата і час проведення: 09.09.2020 о 13.00 годині 

Присутні: 7 членів Президії  

 

 

Порядок денний 

1. Про онлайн засідання на період встановленого карантину. 

2. Про засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської 

ради. 

3. Про внесення змін до Положення про Громадську раду при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради. 

 

І. Слухали: голову Громадської ради про те що  згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19», від 11.03.2020 № 211 встановлено карантин. У зв’язку з тим, що 

карантин подовжено строком до 01.11.2020 року запропонувала продовжити 

проведення засідань Президії, комітетів, зустріч в режимі онлайн конференцій та 

прийняті рішення в такому режимі вважати дійсними.  

Проголосували: «за» - 7 чол., «проти» - 0 чол., «утрималось» - 0 чол. 

Ухвалили: під час карантину проводити засідання Президії, комітетів, зустріч 

в режимі онлайн конференцій та прийняті рішення в такому режимі вважати 

дійсними. 

 

ІІ. Слухали: голову Громадської ради про те що  чергове засідання 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради відбудеться 

після закінчення періоду карантину.  

Проголосували: «за» - 7 чол., «проти» - 0 чол., «утрималось» - 0 чол. 

Ухвалили: чергове засідання Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради провести після закінчення періоду карантину.  

 

ІІІ. Слухали: голову Громадської ради про внесення змін до Положення про 

Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Проведено обговорення пропозицій з цього питання, які надійшли з комітетів. 

Пропозиція Недолі А.В. Треба додати, що "засідання комітетів, президії чи 

громадської ради може здійснюватись в онлайн режимі або у наперед оголошеному 

місці (не обов'язково території міської ради). Тексту немає щоб внести корективи, 

але потрібно просто у визначеннях привести, що "кворумом засідань громадської 

ради є наявність 35 представників громадських організацій (або інші варіанти). У 

випадку відсутності кворуму, рішення від імені громадської ради приймає президія, 

при наявності протокольної підтримки більше ніж половини комітетів. 

Пропозиція Володимира Швеця: 1. Не спекулювати нормами 996 по 

відношенню до нашої ГР, яка їм не відповідає та була створена в інший спосіб і 

єдиний спосіб відповідати 996 - це створити ГР в спосіб, визначений у 996. 2. Для 

вирішення питання кворуму, пропоную надати право Президії затверджувати 

рішення комітетів на період карантину (Тобто комітети надають президії 



протокольні рішення про виведення непрацюючих членів своїх комітетів зі складу 

комітетів з пропозицією виведення з ГР, а Президія у період карантину бере на себе 

повноваження Загальних зборів саме з цього питання та затверджує їх на своїх 

засіданнях, оформлюючи відповідний протокол, щоб при скликанні чергових зборів 

ми мали кворум). 

Після обговорення було запропоновано внести до Положення про Громадську 

раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради зміни та викласти у 

наступній редакції: 

П.1.1 викласти в наступній редакції: Громадська рада при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради є консультативно-дорадчим органом, утвореним 

для забезпечення участі громадян в місцевому самоврядуванні, здійснення 

громадського контролю в межах територіальної громади, налагодження ефективної 

взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування 

громадської думки під час формування та реалізації рішень органів місцевого 

самоврядування.  

П 3.4 замість слова «зміни» слід читати «кооптація»; 

П.3.17 Представники громадськості, які виявили бажання вступити до 

Громадської ради, мають подати документи згідно п.3.10 цього Положення до 

Президії Громадської ради не пізніше ніж за десять календарних днів до дати 

проведення засідання Громадської ради, на якому відбудеться кооптація. 

Виключення з Громадської ради відбувається автоматично за поданням до 

Президії Громадської ради протоколу з рішенням комітету про виключення з членів 

комітету організації, представник якої не приймав участі у засіданнях комітету без 

поважних причин більше двох разів за квартал, або систематично не виконував 

взятих на себе обов’язків та доручень комітету, з обов’язковим затвердженням на 

черговому засіданні Громадської ради. Також підставою для виключення члена 

Громадської ради є його відсутність без поважної причини більше ніж на двох 

засіданнях Громадської ради поспіль, або неетична поведінка. До поважних 

причин відносяться: лікарняний, необхідність присутності за місцем роботи, 

відрядження. Про відсутність необхідно повідомити голову комітету. 

П. 6.20 додати до Положення: За наявності обставин форс-мажору робота 

комітетів, проведення засідань комітетів та Громадської ради, кооптація 

складу, формування нового складу Громадської ради, весь документообіг та 

інші питання, що стосуються діяльності Громадської ради згідно з даним 

Положенням, можуть проводитись електронними засобами зв’язку з 

обов’язковим оформленням Протоколів, довідок та інших належних 

документів. 

Проголосували: «за» - 7 чол., «проти» - 0 чол., «утрималось» - 0 чол. 

Ухвалили: П.1.1 викласти в наступній редакції: Громадська рада при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради є консультативно-дорадчим органом, 

утвореним для забезпечення участі громадян в місцевому самоврядуванні, 

здійснення громадського контролю в межах територіальної громади, налагодження 

ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, 

врахування громадської думки під час формування та реалізації рішень органів 

місцевого самоврядування.  

П 3.4 замість слова «зміни» слід читати «кооптація»; 

П.3.17 Представники громадськості, які виявили бажання вступити до 

Громадської ради, мають подати документи згідно п.3.10 цього Положення до 



Президії Громадської ради не пізніше ніж за десять календарних днів до дати 

проведення засідання Громадської ради, на якому відбудеться кооптація. 

Виключення з Громадської ради відбувається автоматично за поданням до 

Президії Громадської ради протоколу з рішенням комітету про виключення з членів 

комітету організації, представник якої не приймав участі у засіданнях комітету без 

поважних причин більше двох разів за квартал, або систематично не виконував 

взятих на себе обов’язків та доручень комітету, з обов’язковим затвердженням на 

черговому засіданні Громадської ради. Також підставою для виключення члена 

Громадської ради є його відсутність без поважної причини більше ніж на двох 

засіданнях Громадської ради поспіль, або неетична поведінка. До поважних 

причин відносяться: лікарняний, необхідність присутності за місцем роботи, 

відрядження. Про відсутність необхідно повідомити голову комітету. 

П. 6.20 додати до Положення: За наявності обставин форс-мажору робота 

комітетів, проведення засідань комітетів та Громадської ради, кооптація 

складу, формування нового складу Громадської ради, весь документообіг та 

інші питання, що стосуються діяльності Громадської ради згідно даного 

Положення, можуть проводитись електронними засобами зв’язку з 

обов’язковим оформленням протоколів, довідок та інших належних 

документів. 

 

 

 

Голова Громадської ради  

при виконавчому комітеті  

Запорізької міської ради                                                                    К.Ю. Акула 

 


