
Протокол №1 

Першого засідання нового складу Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради 

Дата і час проведення:                                             10.03.2021, 10-00 – 11-30 

 

Місце проведення:                                                    платформа ZOOM 

 

Присутні: 37 членів нового складу Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради, 2 представника ІГС для вступу до складу 

та 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 перше засідання нового 

складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

проводяться електронними засобами зв’язку.  

1 питання порядку денного Про склад кількісний та персональний постійно 

діючої мандатної комісії. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала обрати мандатну комісію на 

постійній основі у кількості 3- х осіб. 

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

Вирішили:затвердити на постійній основі мандатну комісію у кількості 3 

осіб. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала обрати персональний склад 

мандатної комісії на постійній основі, а саме Дємєнову О.В., Цокура О.В та 

Захарову Н.В. 

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

Вирішили:затвердити персональний склад мандатної комісії на постійній 

основі, а саме Дємєнову О.В., Цокура О.В та Захарову Н.В. 

2 питання порядку денного Звіт мандатної комісії Громадської ради. 

Слухали:Дємєнєву О.В. зі звітом мандатної комісії (Додаток №2). 



Виступили:Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти звіт мандатної комісії 

до відома. 

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

Вирішили: прийняти звіт мандатної комісії до відома. 

3 питання порядку денного Про склад кількісний та персональний постійно 

діючої лічильної комісії. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала обрати на постійній основі 

кількісний склад лічильної комісії 

з 3-х осіб. 

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

Вирішили: затвердити на постійній основі кількісний склад лічильної комісії 

з 3-х осіб. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала обрати на постійній основі 

персональний склад лічильної комісії,а саме: Бабенко Н.В., Швеця В.С., 

Мішину І.В. 

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

Вирішили: затвердити на постійній основі персональний склад лічильної 

комісії,а саме: Бабенко Н.В., Швеця В.С., Мішину І.В. 

4 питання порядку денного Звіт лічильної комісії Громадської ради. 

Слухали:Швеця В.С. зі звітом №1 (Додаток 3)лічильної комісії. 

Виступила: Акула К.Ю., запропонувала прийняти звіт №1 лічильної комісії 

до відома. 

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

Вирішили: прийняти звіт №1 лічильної комісії до відома. 

5 питання порядку денного Про голову першого засідання нового складу 

Громадської ради. 

Слухали: Азарову Г.В., яка наголосила, що робоча група пропонує обрати 

головою першого засідання нового складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради –  Акулу К.Ю.  

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



Вирішили: обрати головою першого засідання нового складу Громадської 

ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради – Акулу К.Ю. 

 

6 питання порядку денного. Про секретаря першого засідання нового складу 

Громадської ради. 

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

секретарем першого засідання нового складу Громадської ради Міщенко 

О.С. – головного спеціаліста управління внутрішньої політики, преси та 

інформації міської ради. 

Голосували:      «За» -        33,      «Проти»-           0,    «Утримались»-          0. 

Вирішили: затвердити секретарем першого засідання нового складу 

Громадської ради Міщенко О.С.– головного спеціаліста управління 

внутрішньої політики, преси та інформації міської ради. 

7 питання порядку денного Про затвердження порядку денного першого 

засідання нового складу Громадської ради. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка зачитала проєкт порядку денного (Додаток №4) 

першого засідання нового складу Громадської ради: 

1. Про склад кількісний та персональний постійно діючої мандатної 

комісії. 

2. Звіт мандатної комісії Громадської ради. 

3. Про склад кількісний та персональний постійно діючої лічильної 

комісії. 

4. Звіт лічильної комісії Громадської ради.  

5. Про голову першого засідання нового складу Громадської ради. 

6. Про секретаря першого засідання нового складу Громадської ради. 

7. Про затвердження порядку денного першого засідання нового складу 

Громадської ради.  

8. Про регламент першого засідання нового складу Громадської ради. 

9. Про включення до нового складу Громадської ради представників 

громадських організацій.  



10. Про обрання голови, заступника голови та секретаря нового складу 

Громадської ради. 

11. Про формування комітетів новоствореної Громадської ради. 

Робота в комітетах – обрання голови, заступника голови, секретаря комітетів 

12. Про регламент роботи комітетів новоствореної Громадської ради. 

13. Про затвердження Президії новоствореної Громадської ради. 

14. Про графік засідань комітетів новоствореної Громадської ради. 

15. Про затвердження плану роботи Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради на 2021 рік. 

16. Про затвердження змін до Регламенту роботи Громадської ради. 

17. Про затвердження змін до Положення про Громадську раду (засідання 

Президії та комітетів не рідше 1 разу на місяць) 

18. Про дату наступного засідання Громадської ради. 

19. Різне. 

Слухали: Акулу К.Ю., запропонувала затвердити порядок денний першого 

засідання нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради. 

Голосували: «За»- 33, «Проти»- 0, «Утримались»- 0. 

 

Вирішили: затвердити порядок денний першого засідання нового складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

8 питання порядку денного Про регламент першого засідання нового складу 

Громадської ради. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала затвердити регламент першого 

засідання нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради у редакції звітно-виборчих зборів. 

Голосували: «За»- 33, «Проти»- 0, «Утримались»- 0. 

Вирішили: затвердити регламент першого засідання нового складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради у 

редакції звітно-виборчих зборів. 



9 питання порядку денного Про включення до нового складу Громадської 

ради представників громадських організацій. 

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

ради представника громадської організації «Всеукраїнська правова країна» 

Артьоменко Вікторію В’ячеславівну. 

Голосували:       «За»-      33,           «Проти»-            0,   «Утримались»-       0. 

Вирішили: включити до складу Громадської ради представника громадської 

організації «Всеукраїнська правова країна» Артьоменко Вікторію 

В’ячеславівну. 

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

ради представника благодійного фонду «Чарівна скринька» Маринюк 

Людмилу Вікторівну. 

Голосували:       «За»-      33,           «Проти»-            0,   «Утримались»-       0. 

Вирішили: включити до складу Громадської ради представника благодійного 

фонду «Чарівна скринька» Маринюк Людмилу Вікторівну. 

10 питання порядку денного Про обрання Голови, заступника Голови та 

секретаря нового складу Громадської ради. 

Слухали: Азарову Г.В., яка наголосила, що робоча група пропонує на посаду 

Голови Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської 

ради–  АкулуК.Ю.  

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

Вирішили: обрати на посаду Голови Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради – Акулу К.Ю. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала на посаду заступника Голови 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

Макайю О.А. 

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

Вирішили: обрати на посаду заступника Голови Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради Макайю О.А. 



Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала на посаду секретаря Голови 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради Азарову 

Г.В. 

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

Вирішили: обрати на посаду секретаря Голови Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради Азарову Г.В. 

11 питання порядку денного Про формування комітетів новоствореної 

Громадської ради. Робота в комітетах – обрання голови, заступника голови 

(за необхідності), секретаря комітетів. 

Слухали: Акулу К.Ю.,виступила щодо напрямів роботи громадської ради 

при виконавчому комітеті та запропонувала сформувати наступні комітети: 

Комітет з гуманітарних питань; 

комітет з питань культури, туризму та релігії; 

комітет з соціальних питань та охорони здоров’я;  

комітет з питань життєдіяльності (ЖКГ, інфраструктура, екологія);  

комітет з питань взаємодії із владою та проєктного менеджменту (анти-

корупція, прозорість влади,); 

комітет з економічних питань, підприємництва, архітектури, транспорту та 

земельних відносин. 

Після проведеного обговорення члени нового складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради були розподілені по комітетах 

та переведені в окремі кімнати ЗУМ для обрання голови комітету, заступника 

голови комітету (за необхідністю), секретаря комітету, обговорення плану 

роботи комітету та визначення регламенту роботи.  

Робота в комітетах відбувалась 30 хвилин. Після чого голови комітетів 

виступили з інформацією по вищевказаним питанням. 

Слухали:Акулу К.Ю.,яка запропонувала прийняти до відома інформацію від 

голів комітетів до відома. 

Голосували:       «За»-     33,          «Проти»-    0,            «Утримались»-        0. 

Вирішили: прийняти до відома інформацію голів комітетів. 



12 питання порядку денного Про регламент роботи комітетів новоствореної 

Громадської ради. 

Слухали:Акулу К.Ю., яка нагадала, що попередньо на сайті міської ради 

було оприлюднено «Регламент роботи Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради на 2021-2025 роки». Акула К.Ю., 

запропонувала прийняти його за основу, доопрацювати в комітетах та на 

Президію подати всі пропозиції до регламенту, а Президії на черговому 

засіданні прийняти Регламент роботи Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради на 2021-2025 роки в цілому. 

Голосували:       «За»-     33,          «Проти»-    0,            «Утримались»-        0. 

Вирішили: прийняти регламент за основу, доопрацювати в комітетах та на 

Президію подати всі пропозиції до регламенту, а Президії на черговому 

засіданні прийняти Регламент роботи Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради на 2021-2025 роки в цілому. 

13 питання порядку денного Про затвердження Президії новоствореної 

Громадської ради. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала затвердити членів Президії згідно 

Положення у складі:  

Акула К.Ю.- Голова Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради;  

Макайа О.А.- заступник Голови Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради;  

Азарова Г.В.- секретар Голови Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради; 

Подлужний А.С.- голова комітету з гуманітарних питань; 

Щербина Л.І.- голова комітету з соціальних питань та охорони здоров’я;  

Мішина І.В.- голова комітету з питань життєдіяльності (ЖКГ, 

інфраструктура, екологія);  

Помазан О.П.- голова комітету з питань взаємодії із владою та проєктного 

менеджменту (анти-корупція, прозорість влади); 

Бабенко Н.В.- голова комітету з питань культури, туризму та релігії; 



Цокур О.В. - голова комітету з економічних питань, підприємництва, 

архітектури, транспорту та земельних відносин. 

Голосували:    «За»-     33,             «Проти»-     0,            «Утримались»-        0. 

Вирішили: затвердити членів Президії згідно Положення у складі: 

Акула К.Ю.- Голова Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради;  

Макайа О.А.- заступник Голови Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради;  

Азарова Г.В.- секретар Голови Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради; 

Подлужний А.С.- голова комітету з гуманітарних питань; 

Щербина Л.І.- голова комітету з соціальних питань та охорони здоров’я;  

Мішина І.В.- голова комітету з питань життєдіяльності (ЖКГ, 

інфраструктура, екологія);  

Помазан О.П.- голова комітету з питань взаємодії із владою та проєктного 

менеджменту (анти-корупція, прозорість влади); 

Бабенко Н.В.- голова комітету з питань культури, туризму та релігії; 

Цокур О.В. - голова комітету з економічних питань, підприємництва, 

архітектури, транспорту та земельних відносин. 

14 питання порядку денного Про графік засідань комітетів новоствореної 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Слухали: Акулу К.Ю.,яка зачитала наданні пропозиції від голів комітетів 

щодо графіку їх засідань: 

Засідання Президії – 1-й понеділок місяця о 17:00 у 109 кабінеті Запорізької 

міської ради/ платформа ZOOM; 

Комітет з гуманітарних питань –1-й четвер місяця о 17:00 у к.29 міському 

палаці дитячої та юнацької творчості/ платформа ZOOM; 

комітет з соціальних питань та охорони здоров’я – 1-ша середа місяця о 10:00 

платформа ZOOM;  



комітет з питань життєдіяльності (ЖКГ, інфраструктура, екологія) – 2-й 

вівторок місяця о 17:00 платформа ZOOM;  

комітет з питань взаємодії із владою та проєктного менеджменту (анти-

корупція,прозорість влади,) – 1-ша п’ятниця місяця о 12:00 в офісі 1-А 

пр.Металургів 25/платформа ZOOM. 

комітет з питань культури, туризму та релігії -1-й четвер місяця о 17:00 у 109 

кабінеті Запорізької міської ради/ платформа ZOOM ; 

комітет з економічних питань, підприємництва, архітектури, транспорту та 

земельних відносин – 1-й вівторок місяця о 17:00 у 109 кабінеті Запорізької 

міської ради/ платформа ZOOM. 

Слухали: Акулу К.Ю., затвердити графік засідань комітетів новоствореної 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Голосували: «За»- 33, «Проти»- 0, «Утримались»- 0. 

Вирішили: затвердити графік засідань комітетів новоствореної Громадської 

ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

15 питання порядку денного Про затвердження плану роботи Громадської 

ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради на 2021 рік. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка нагадала, що попередньо на сайті міської ради 

було оприлюднено Проєкт «Плану роботи Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради на 2021 рік». Акула К.Ю., 

запропонувала прийняти його за основу, доопрацювати в комітетах та на 

Президію подати всі пропозиції до плану, а Президії на черговому засіданні 

прийняти план роботи Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради на 2021 рік в цілому.  

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

Вирішили: прийняти план за основу, доопрацювати в комітетах та на 

Президію подати всі пропозиції до плану, а Президії на черговому засіданні 

прийняти план роботи Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради на 2021 рік в цілому. 

16 питання порядку денного Про затвердження змін до Регламенту роботи 

Громадської ради. 



Слухали: Акулу К.Ю., яка нагадала, що попередньо на сайті міської ради 

було оприлюднено «Регламент роботи Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради на 2021 рік», в якому внесено зміни щодо 

можливості працювати засобами електронного зв’язку. Акула К.Ю., 

запропонувала прийняти його за основу, доопрацювати в комітетах та на 

Президію подати всі пропозиції до регламенту, а Президії на черговому 

засіданні прийняти Регламент роботи Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради на 2021 рік в цілому. 

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

Вирішили: прийняти регламент за основу, доопрацювати в комітетах та на 

Президію подати всі пропозиції до регламенту, а Президії на черговому 

засіданні прийняти Регламент роботи Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради на 2021 рік в цілому. 

17 питання порядку денного Про затвердження змін до Положення про 

Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала внести зміни до Положення про 

Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради щодо 

засідання Президії, а саме у підпункті 4.13 слова «не рідше, ніж раз на два 

тижні» замінити на «не рідше 1 разу на місяць»; щодо засідання комітетів, а 

саме у підпункті 5.5 слова «не рідше ніж два рази на місяць» замінити на «не 

рідше 1 разу на місяць». Також необхідно винести на обговорення в 

комітетах Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради, в разі наявності пропозицій до змін в Положення, 

голова комітету виносить їх на розгляд Президії, а вона на черговому 

засіданні затверджує Положення та передає на погодження до виконавчого 

комітету Запорізької міської ради.  

Вирішили: прийняти зміни до Положення про Громадську раду щодо 

засідання Президії та комітетів, а саме у підпункті 4.13 слова «не рідше, ніж 

раз на два тижні» замінити на «не рідше 1 разу на місяць» ; щодо засідання 

комітетів, а саме у підпункті 5.5 слова «не рідше ніж два рази на місяць» 

замінити на «не рідше 1 разу на місяць». У разі наявності пропозицій до змін 

в Положення, голова комітету виносить їх на розгляд Президії, а вона на 

черговому засіданні затверджує Положення та передає на погодження до 

виконавчого комітету Запорізької міської ради.  

 



18 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 24.06.2021 року о 10:00 годині шляхом проведення ZOOM конференції. 

Голосували:     «За»  -            33, «Проти»-       0,           «Утримались»-         0. 

Вирішили: провести наступне засідання Громадської Ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради 24.06.2021 року о 10:00 годині шляхом 

проведення ZOOM конференції. 

19 питання порядку денного Різне.  

Питань не було. 

Об 11-30 годині Акула К.Ю. закрила засідання 

 

 

 

Голова Громадської ради                                                        К.Ю. Акула 

 

Секретар Громадської ради                                                  О.С. Міщенко 

 


