
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
комітету міської ради  
___________№______ 

 

Протокол 

підсумкових зборів Громадської ради  

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

 

 

Дата і час проведення:    21.02.2019, 16-00 – 18-00 

 

Місце проведення:    Запорізька міська рада, велика зала 

 

Присутні: 42 члена Громадської ради з 77 

 

Акула К.Ю., голова Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради, відкрила засідання Громадської ради 

 

Звіт мандатної комісії Громадської ради. 

Слухали: Зарва В.М., голову мандатної комісії, який зачитав протокол 

мандатної комісії № 1 про легітимність проведення зборів. 

Голосували: «За»-42, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити протокол мандатної комісії № 1 про легітимність 

проведення зборів. 

 

Звіт лічильної комісії Громадської ради. 

Слухали: Швеця В.С., голову лічильної комісії, який зачитав протокол 

лічильної комісії № 1. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала проголосувати за прийняття звіту 

лічильної комісії 

Голосували: «За»-42, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити протокол лічильної комісії № 1. 

 

Про секретаря засідання Громадської ради. 

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

секретарем зборів Громадської ради Бороненкова В.В. – головного 

спеціаліста управління внутрішньої політики, преси та інформації міської 

ради. 

Голосували: «За»-42, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити секретарем зборів Громадської ради 

Бороненкова В.В. – головного спеціаліста управління внутрішньої політики, 

преси та інформації міської ради. 

 

Про затвердження порядку денного засідання Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запитала у присутніх, чи є пропозиції до проекту 

порядку денного, який включає наступні питання, та запропонувала взяти за 

основу наступний порядок денний засідання Громадської ради: 
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1. Про регламент засідання Громадської ради. 

2. Про виключення зі складу Громадської ради представників громадських 

організацій, про заміну представників від організацій. 

3. Про включення до складу Громадської ради представників громадських 

організацій, які подали необхідні документи до Громадської ради. 

4. Звіт про діяльність Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради за 2018. 

5. Про затвердження Плану Громадської ради на 2019 рік. 

6.  Про дату наступного засідання Громадської ради. 

7. Різне. 

 

Слухали: Недолю А.В., який запропонував внести до порядку денного 

розгляд питання щодо зміни до Регламенту та Положення Громадської ради в 

частині автоматичного виключення зі складу Громадської ради за два поспіль 

пропущених засідання комітету або засідань Ради без поважної причини, а 

також граничної чисельності членів Громадської ради. 

 

Слухали: Швеця В.С., який запропонував розглянути питання про комісію 

щодо створення наглядових рад при комунальних підприємствах Запорізької 

міської ради. 

 

Слухали: Матрія А.К., який запропонував внести до порядку денного 

засідання питання створення робочої комісії для розгляду тарифів на 

комунальні послуги. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала проголосувати порядок денний в 

цілому з доповненнями. 

Голосували: «За»-42, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити порядок денний засідання Громадської ради в цілому 

з доповненнями. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка надала слово Ніколаєву В.А., начальнику 

управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської 

ради. 

 

Слухали: Ніколаєва В.А., який виступив з вітальним словом та запросив 

членів Громадської ради до конструктивної співпраці. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка надала слово Усмоновій С.Т., в.о.директора КП 

«Інститут розвитку міста Запоріжжя» Запорізької міської ради. 
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Слухали: Усмонову С.Т., яка виступила з вітальним словом, надала 

інформацію про напрямки роботи КП «Інститут розвитку міста Запоріжжя», 

запросила членів Громадської ради до конструктивної співпраці та відповіла 

на запитання. 

 

1 питання порядку денного. Про регламент засідання Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання затвердження 

регламенту засідання Громадської ради. 

Голосували: «За»-42, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити регламент засідання Громадської ради. 

 

2 питання порядку денного. Про виключення зі складу Громадської ради 

представників громадських організацій. 

Слухали: Акула К.Ю., яка зачитала список з 18 організацій, які подаються 

на виключення: громадська організація «Світанок Запоріжжя» - 

Бузурна А.А., громадська організація «Дитячо-юнацька школа козацького 

бойового мистецтва «Спас» - Бутенко Р.В., громадська організація 

«Регіональний комісаріат з прав людини» - Васілічев Ю.Є., Запорізька 

обласна громадська організація автоперевізників «Рідний край» - 

Васильєв В.В., благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас 

Запоріжжя» - Вдовцов Ю.Ю., громадська організація «Запорізька справа» - 

Вислогузов О.М., громадська організація «Запорізький Вектор» - 

Глазунов В.В., громадське формування з охорони громадського порядку та 

кордонів «Український козацький звичай – Народна самооборона Запорізької 

області» - Грицаєнко І.М., громадська організація «Народна рада Запоріжжя 

та Запорізької області» - Дев’ятко О.Є., громадська організація «Союз 

підприємців «Промінь» - Долгополова І.Л., благодійний фонд «Фонд 

сприяння обороні Запорізької області» - Кабанець С.В., Запорізький 

обласний благодійний фонд «Світлозір» - Камінська Т.В., молодіжна 

громадська організація «Запорізька обласна ліга клубу веселих та 

найкмітливіших» - Литвиненко І.В., громадська організація «Суспільство та 

єднання» - Матченко В.Ф., громадська організація «Громадський захист та 

просвіта» - Наумов В.В., громадська організація «Південно-східний центр 

соціального партнерства» - Притула Н.Л., громадська організація «Джерело 

землі» - Чабаненко В.Т., громадська організація «Молодіжна юнацька школа 

стрілецької майстерності і патріотичного виховання» - Черванська Н.І та 

запропонувала проголосувати списком. 

Голосували: «За»-42, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: виключити зі складу Громадської ради 18 організацій: громадська 

організація «Світанок Запоріжжя» - Бузурна А.А., громадська організація 

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

Бутенко Р.В., громадська організація «Регіональний комісаріат з прав людини» 

- Васілічев Ю.Є., Запорізька обласна громадська організація автоперевізників 

«Рідний край» - Васильєв В.В., благодійна організація «Благодійний фонд 

«Карітас Запоріжжя» - Вдовцов Ю.Ю., громадська організація «Запорізька 

справа» - Вислогузов О.М., громадська організація «Запорізький Вектор» - 
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Глазунов В.В., громадське формування з охорони громадського порядку та 

кордонів «Український козацький звичай – Народна самооборона Запорізької 

області» - Грицаєнко І.М., громадська організація «Народна рада Запоріжжя та 

Запорізької області» - Дев’ятко О.Є., громадська організація «Союз 

підприємців «Промінь» - Долгополова І.Л., благодійний фонд «Фонд сприяння 

обороні Запорізької області» - Кабанець С.В., Запорізький обласний 

благодійний фонд «Світлозір» - Камінська Т.В., молодіжна громадська 

організація «Запорізька обласна ліга клубу веселих та найкмітливіших» - 

Литвиненко І.В., громадська організація «Суспільство та єднання» - Матченко 

В.Ф., громадська організація «Громадський захист та просвіта» - Наумов В.В., 

громадська організація «Південно-східний центр соціального партнерства» - 

Притула Н.Л., громадська організація «Джерело землі» - Чабаненко В.Т., 

громадська організація «Молодіжна юнацька школа стрілецької майстерності і 

патріотичного виховання» - Черванська Н.І. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка надала інформацію щодо зміни прізвища члена 

Громадської ради Чуприни Ірини Володимирівни на Мішина, що необхідно 

подати як заміну на затвердження виконкому Запорізької міської ради. 

Також пройшла заміна представника Запорізької обласної організації 

профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості 

Тарадая Д.М. на Павловського Є.А. 

Голосували: «За»-42, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: провести заміну представника Запорізької обласної організації 

профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості 

Тарадая Д.М. на Павловського Євгена Анатолійовича, а також заміну прізвища 

Чуприни І.М. на Мішину І.М. 

 

3 питання порядку денного. Про включення до складу Громадської ради 

представників громадських організацій. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала кандидатів на включення до 

складу Громадської ради: від громадської організації «Агенство громадських 

досліджень та аналізу» Горшков Андрій Володимирович, від громадської 

організації «Запорізька козацька рада» Гайдаренко Сергій Сергійович, від 

громадської організації «Громадське об’єднання за здоровий і тверезий образ 

життя» Іванов Владислав Ігорович, від громадської організації «Запорізька 

обласна організація Українського товариства охорони природи» Пушкарьова 

Наталія Володимирівна, від громадської організації «Січова допомога» Гула 

Олена Василівна, від благодійної організації «Міжнародна організація 

«Пробудження» Мойсюк Юлія Вікторівна та запропонувала проголосувати 

списком. 

Голосували: «За»-42, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: включити до складу Громадської ради представників: від 

громадської організації «Агенство громадських досліджень та аналізу» 

Горшков Андрій Володимирович, від громадської організації «Запорізька 

козацька рада» Гайдаренко Сергій Сергійович, від громадської організації 

«Громадське об’єднання за здоровий і тверезий образ життя» Іванов 
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Владислав Ігорович, від громадської організації «Запорізька обласна 

організація Українського товариства охорони природи» Пушкарьова Наталія 

Володимирівна, від громадської організації «Січова допомога» Гула Олена 

Василівна, від благодійної організації «Міжнародна організація 

«Пробудження» Мойсюк Юлія Вікторівна. 

 

4 питання порядку денного. Звіт про діяльність Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради за 2018. 

Слухали: Бабенко Н.В., яка надала звіт про роботу Комітету з гуманітарних 

питань за 2018 рік. 

 

Слухали: Кривенко Л.О., яка надала звіт про роботу Комітету з питань 

економічного та промислового розвитку, підприємництва, євроінтеграції та 

земельних відносин за 2018 рік. 

Слухали: Мішину І.В., яка надала звіт про роботу Комітету з питань 

житлово-комунального господарства за 2018 рік. 

 

Слухали: Помазана О.П., який надав звіт про роботу Комітету з питань 

захисту прав людини, громадського контролю за діями влади та протидії 

корупції за 2018 рік. 

 

Слухали: Зарву В.М., який надав звіт про роботу Комітету з питань 

соціального захисту та охорони здоров’я за 2018 рік. 

 

Слухали: Хоменка О.Г., який надав звіт про роботу Комітету з питань 

екології,охорони навколишнього середовища та запобігання надзвичайним 

ситуаціям за 2018 рік. 

 

Слухали: Матрія А.К., який надав звіт про роботу Комітету з питань 

підтримки проектів та електронного самоврядування за 2018 рік. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка прозвітувала про свою роботу як Голови 

Громадської ради та відповіла на запитання. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка попросила голів комітетів надати звіти секретарю 

Громадської ради для створення узагальненого звіту. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала затвердити звіт про роботу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради за 2018 

рік. 

Голосували: «За»-48, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити звіт про роботу Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради за 2018 рік (додається). 
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5 питання порядку денного. Про затвердження Плану Громадської ради на 

2019 рік. 

Слухали: Акула К.Ю., яка надала інформацію про План роботи на 2019 рік 

та запропонувала прийняти План роботи Громадської ради на 2019 рік. 

Голосували: «За»-48, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти План роботи Громадської ради на 2019 рік. 

 

6 питання порядку денного. Про дату наступного засідання Громадської 

ради. 

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

Громадської ради 20.06.2019 о 16-00 у великій зали Запорізької міської ради. 

Голосували: «За»-48, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: провести наступне засідання Громадської ради 20.06.2019 о 16-00 

у великій зали Запорізької міської ради. 

 

Різне. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала уточнення до пропозиції 

Недолі А.В. щодо змін до Регламенту та Положення Громадської ради:  

Пункт 3 Регламенту роботи Громадської ради викласти у наступній 

редакції: 

«Кількісний склад Громадської ради визначається на установчих/ 

звітно-виборчих (загальних зборах). При подальшому проведенні кооптацій 

включення нових членів до Громадської ради відбувається в межах 

визначеної на установчих/ звітно-виборчих (загальних зборах) кількості 

членів. Мінімальна кількість членів Громадської ради, при якій Рада буде 

легітимною – 50% плюс 1 член від кількості, встановленої на установчих/ 

звітно-виборчих (загальних зборах). Для проведення чергового засідання 

Загальних зборів Громадської ради члени, які були виключені автоматично, 

не враховуються, але саме виключення відбувається на черговому засіданні 

за поданням Президії Громадської ради. 

Громадську раду очолює голова, який обирається у порядку та спосіб, 

передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом. 

Голова Громадської ради має заступника, який обирається у порядок та 

спосіб, передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.». 

Пункт 3.17 Положення про Громадську раду викласти в наступній 

редакції: 

«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 
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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 наступні: лікарняний, необхідність присутності за місцем роботи, 

відрядження. Про відсутність необхідно повідомити голову комітету.». 

Пункт 4.14.5 Положення про Громадську раду викласти в наступній 

редакції 

«Опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення 

кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у Громадській раді, 

фіксує у довідці про засідання перелік організацій за поданням голів 

комітетів на автоматичне виключення зі складу Громадської ради, подає 

список на затвердження черговими зборами Громадської ради.». 

Голосували: «За»-48, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти зміни до Регламенту та Положення про Громадську 

раду, а саме:  

Пункт 3 Регламенту роботи Громадської ради викласти у наступній 

редакції: 

«Кількісний склад Громадської ради визначається на установчих/ 

звітно-виборчих (загальних зборах). При подальшому проведенні кооптацій 

включення нових членів до Громадської ради відбувається в межах 

визначеної на установчих/ звітно-виборчих (загальних зборах) кількості 

членів. Мінімальна кількість членів Громадської ради, при якій Рада буде 

легітимною – 50% плюс 1 член від кількості, встановленої на установчих/ 

звітно-виборчих (загальних зборах). Для проведення чергового засідання 

Загальних зборів Громадської ради члени, які були виключені автоматично, 

не враховуються, але саме виключення відбувається на черговому засіданні 

за поданням Президії Громадської ради. 

Громадську раду очолює голова, який обирається у порядку та спосіб, 

передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом. 

Голова Громадської ради має заступника, який обирається у порядок та 

спосіб, передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.». 

Пункт 3.17 Положення про Громадську раду викласти в наступній 

редакції: 

«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 
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є його відсутність без поважної причини більше ніж на двох засіданнях 

Громадської ради поспіль, або неетична поведінка. До поважних причин 

відносяться наступні: лікарняний, необхідність присутності за місцем роботи, 

відрядження. Про відсутність необхідно повідомити голову комітету.». 

Пункт 4.14.5 Положення про Громадську раду викласти в наступній 

редакції 

«Опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення 

кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у Громадській раді, 

фіксує у довідці про засідання перелік організацій за поданням голів 

комітетів на автоматичне виключення зі складу Громадської ради, подає 

список на затвердження черговими зборами Громадської ради.». 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка надала інформації щодо необхідності подати 

кандидатури для конкурсної комісії по відбору  незалежних членів при 

створенні Наглядової ради при Концерні «Міські теплові мережі» та 

запропонувала подати наступні кандидатури від Громадської ради: 

Акула К.Ю.,  Онищенко О.В., Рахімова І.Н.  

Голосували: «За»-48, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: подати наступні кандидатури від Громадської ради для 

конкурсної комісії по відбору  незалежних членів при створенні Наглядової 

ради при Концерні «Міські теплові мережі» Акула К.Ю.,  Онищенко О.В., 

Рахімова І.Н. 

 

Слухали: Мішину І.В., яка надала інформацію щодо пропозиції Матрія А.К. 

 

Слухали: Матрія А.К., який надав інформацію щодо необхідності створення 

робочої комісії для отримання інформації про організації, які надають 

природній газ населенню, та нарахування цін. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала Матрію А.К надати свої 

пропозиції до Комітету з питань житлово-комунального господарства, а 

Комітету розглянути їх на своєму засіданні. 

Голосували: «За»-48, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: Матрію А.К надати свої пропозиції до Комітету з питань 

житлово-комунального господарства, а Комітету розглянути їх на своєму 

засіданні. 

 

О 18-10 годині Акула К.Ю. закрила засідання  

 

Голова Громадської ради      К.Ю. Акула 

 

Секретар зборів        В.В. Бороненков 

 
Керуючий справами  
виконкому ради        Р.А. Омельянович 


