
Протокол 

звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради 

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

Дата і час проведення:                                             16.02.2021, 10-00 – 11-00 

 

Місце проведення:                                                    платформа ZOOM 

 

Присутні: 37 представників ІГС та секретар ініціативної групи Міщенко 

О.С. – головний спеціаліст управління внутрішньої політики, преси та 

інформації міської ради. 

 

Омельянович Р.А., керуючий виконавчого комітету Запорізької міської 

ради, виступив з вітальним словом до учасників установчих зборів. 

 

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 звітно-виборчі Зборами 

формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради проводяться електронними засобами зв’язку.  

 

1 питання порядку денного. Про затвердження Регламенту Зборів. 

 

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала затвердити регламент звітно-

виборчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Голосували: «За»-37, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: затвердити регламент звітно-виборчих зборів по формуванню 

нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради (Додаток №1). 

2 питання порядку денного. Про обрання голови та секретаря Зборів. 



Слухали: Омельяновича Р.А., керуючого виконавчим 

комітетом Запорізької міської ради, який запропонував обрати головою 

установчих зборів Акулу К.Ю згідно протоколу засідання ініціативної групи 

з підготовки та проведення звітно-виборчих зборів по формуванню нового 

складу Громадської Ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

від 05.02.2021 №2. 

 

Голосували: «За»-37, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: обрати головою Зборів Акулу К.Ю.. 

 

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

секретарем Зборів Міщенко О.С. – головного спеціаліста управління 

внутрішньої політики, преси та інформації міської ради. 

 

Голосували: «За»-37, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: затвердити секретарем Зборів Міщенко О.С.– головного 

спеціаліста управління внутрішньої політики, преси та інформації міської 

ради. 

 

3 питання порядку денного. Про затвердження Порядку денного Зборів. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала затвердити наступний порядок 

денний звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу Громадської 

ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради: 

 

1.  Про затвердження Регламенту Зборів; 

2. Про обрання голова та секретар Зборів; 

3. Про затвердження Порядку денного Зборів; 

4.  Про обрання лічильної комісії; 

5. Про заслуховування звіту голови Громадської ради попереднього 

скликання; 



6. Про заслуховування звіту голови Ініціативної групи за результатами 

прийняття документів; 

7. Про визначення кількісного складу Громадської ради на 2021-2025 

роки; 

8. Про обрання персонального складу Громадської ради на 2021-2025 

роки; 

9. Про вирішення інших процедурних питань (щодо дати першого 

засідання Громадської ради у новому складі, але не пізніше, ніж через 2 

тижні після засідання виконавчого комітету, на якому затверджується 

персональний склад Громадської ради; визначаються відповідальні особи за 

підготовку першого засідання Громадської ради у новому складі тощо); 

10. Про затвердження протоколу лічильної комісії; 

11. Про закриття засідання Зборів. 

 

Вирішили: прийняти порядок денний звітно-виборчих зборів по формуванню 

нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради за основу (Додаток №2). 

 

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

звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради в цілому . 

 

Голосували: «За»- 37, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: затвердити порядок денний звітно-виборчих зборів по 

формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради в цілому (Додаток №2). 

 

4 питання порядку денного. Про обирання лічильної комісії. 

 



Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала кількісний склад лічильної комісії 

з 3-х осіб. 

 

Голосували: «За»- 37, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: затвердити кількісний склад лічильної комісії з 3-х осіб. 

 

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

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

Голосували: «За»- 37, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: затвердити персональний склад лічильної комісії: Бабенко Н.В., 

Швеця В.С., Мішину І.В. 

 

5 питання порядку денного. Про заслуховування звіту голови Громадської 

ради попереднього скликання. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка звітувала про діяльність Громадської Ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради 2016 – 2020 років.  

 

Голосували: «За»- 36, «Проти»-, «Утримались»-. 

 

Вирішили: прийняти звіт про діяльність Громадської Ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради 2016 – 2020 років до відома (Додаток №3). 

 

6 питання Про заслуховування звіту голови Ініціативної групи за 

результатами прийняття документів. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка надала інформацію за результати прийняття 

документів від ІГС,а саме: надійшло 45 пакетів документів, з яких 42 були 

подані згідно норм положення та рекомендовані ініціативною групою для 

участі у звітно-виборчих зборах по формуванню нового складу Громадської 

ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. Реєстрацію 

пройшли 42 представники ІГС (Додаток №4). 



Голосували: «За» - 36. «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: прийняти звіт голови Ініціативної групи за результатами 

прийняття документів до відома. 

 

7 питання Про визначення кількісного складу Громадської ради на 2021-

2025 роки. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, що згідно Регламенту Зборів 

пропонується визначити загальну кількість членів, які беруть участь у роботі 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 2021-

2025 років за числом присутніх уповноважених представників ІГС на Зборах 

з додаванням до цієї кількості 10% місць для бажаючих ІГС брати участь в 

майбутньому. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка зазначила, що на Зборах присутні 36 

уповноважених представників ІГС та 1 представник в телефонному режимі 

через технічну неможливість бути присутнім на конференції ZOOM, а також 

4 місця складає резерв. Загальна кількість учасників Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради 2021-2025 років складає 41. 

Голосували: «За»-36. «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: визначити кількісний склад Громадської Ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради 41 представник ІГС . 

8 питання Про обирання персонального складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради на 2021-2025 роки. 

Слухали: Акулу К.Ю.,запропонувала проголосувати списком Персональний 

склад Громадської Ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

2021-2025 років згідно присутності на Зборах в конференції ZOOM 

уповноважених представників ІГС з урахуванням 1 уповноваженого 

представника ІГС присутнього в телефонному режимі. 

Голосували: «За»-36. «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: затвердити персональний склад Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради на 2021-2025 роки (Додаток 

№5). 



9 питання Про вирішення інших процедурних питань (щодо дати першого 

засідання Громадської ради у новому складі, але не пізніше, ніж через 2 

тижні після засідання виконавчого комітету, на якому затверджується 

персональний склад Громадської ради; визначаються відповідальні особи за 

підготовку першого засідання Громадської ради у новому складі тощо). 

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

новобраної Громадської Ради при виконавчому комітеті Запорізької міської 

ради 10.03.2021 о 10-00 шляхом проведення ZOOM конференції та залишити 

відповідальними особами за підготовку першого засідання Громадської ради 

у новому складі членів ініціативної групи. 

 

Голосували: «За»-36, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: провести перше засідання новобраної Громадської Ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради 10.03.2021 о 10-00 шляхом 

проведення ZOOM конференції та залишити відповідальними особами за 

підготовку першого засідання Громадської ради у новому складі членів 

ініціативної групи. 

10 питання Про затвердження протоколу лічильної комісії. 

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала затвердити протокол лічильної 

комісії.  

Голосували: «За»-36, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: затвердити протокол лічильної комісії (Додаток №6). 

11 питання Про закриття засідання Зборів. 

 

Об 11-00 годині Акула К.Ю. закрила засідання 

 

Голова звітно-виборчих зборів                                                         К.Ю. Акула 

 

Секретар звітно-виборчих зборів                                                 О.С. Міщенко 

 



        Додаток №1 

 

 

Регламент проведення звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

16 лютого 2021 року о 10.00 шляхом проведення ZOOM конференції 

 

 

Стаття 1. Загальні положення 

 

1. Порядок проведення звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради на 2021-2025 роки 

(далі – Збори) визначається Положенням про ГР, Рішенням виконавчого комітету ЗМР 

№488 від 14.12.2020року, Постановою КМУ №211 від 11.03.2020 року.  

2. До компетенції Зборів належить: прийняття цього регламенту; формування 

робочих органів Зборів; заслуховування звіту ініціативної групи з підготовки та 

проведення звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради; 

ухвалення рішень про кількісний та персональний склад Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради на 2021-2025 роки. 

3. Засідання Зборів є відкритим. Право вирішального голосу на Зборах мають лише 

уповноважені представники інститутів громадянського суспільства, які своєчасно подали 

заяву для участі у Зборах з відповідними додатками, зареєструвались та отримали лист-

запрошення з віддаленим доступом (ідентифікатором конференції Zoom) для голосування. 

Інші учасники Зборів мають право дорадчого голосу. 

4. Засідання Зборів відкриває голова ініціативної групи з підготовки та проведення 

звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради. 

 

Стаття 2. Порядок реєстрації учасників Зборів 

 

1. Реєстрація учасників Зборів розпочинається не пізніше, ніж за 3 календарні дні та 

завершується за день до початку засідання Зборів шляхом заповнення електронної форми. 

Листи-запрошення з віддаленим доступом (ідентифікатором конференції Zoom) 

розсилаються не пізніше, ніж за 1 день до початку засідання Зборів на електронні пошти, 

вказані учасниками у формі реєстрації. 

2. Реєстрація учасників Зборів проводиться ініціативною групою з підготовки та 

проведення звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради за організаційно-технічного сприяння 

Запорізької міської ради (далі – Ініціативна група). 

3. Реєстрація учасників Зборів проводиться за списками, які складено Ініціативною 

групою на підставі своєчасно поданих та перевірених заяв з відповідними додатками від 

представників інститутів громадянського суспільства. Список запрошених осіб 

складається безпосередньо за день до засідання Зборів та їм надається відповідне 

посилання (ідентифікатор конференції Zoom). 

4. Під час реєстрації учасники Зборів на електронну пошту разом із посиланням 

(ідентифікатором конференції Zoom) отримують проєкт Порядку денного та проєкт 

Регламенту Зборів. 



5. Вхід на засідання та ідентифікація учасників Зборів здійснюється шляхом 

входження такими до облікового запису Zoom, введення відповідного ідентифікатору 

конференції та  інформації про себе у форматі: прізвище та ім’я, скорочена назва 

інституту громадянського суспільства, який представляє. 

 

Стаття 3. Порядок проведення Зборів 

 

Збори проводяться у такому порядку: 

- відкривається засідання Зборів; 

- затверджується Регламент Зборів; 

- обирається голова та секретар Зборів; 

- затверджується Порядок денний Зборів; 

- обирається лічильна комісія; 

- заслуховується звіт голови Громадської ради попереднього скликання; 

- заслуховується звіт голови Ініціативної групи за результатами прийняття 

документів; 

- визначається кількісний склад Громадської ради на 2021-2025 роки; 

- обирається персональний склад Громадської ради на 2021-2025 роки; 

- вирішуються інші процедурні питання (щодо дати першого засідання 

Громадської ради у новому складі, але не пізніше, ніж через 2 тижні після 

засідання виконавчого комітету, на якому затверджується персональний склад 

Громадської ради; визначаються відповідальні особи за підготовку документів 

першого засідання Громадської ради у новому складі тощо); 

- затвердження протоколу лічильної комісії; 

- закривається засідання Зборів. 

 

Стаття 4. Порядок розгляду питань на Зборах 

 

1. Порядок денний, попередньо підготовлений Ініціативною групою,  затверджується 

рішенням Зборів. У разі, якщо від учасників Зборів до запропонованого Порядку денного 

надходять зауваження або пропозиції, такий Порядок денний спочатку виноситься на 

голосування за основу, після чого окремо голосують за усі зауваження та пропозиції. 

2. Для заслуховування звіту голови Громадської ради попереднього скликання 

відводиться до 10-ти хвилин, виступів з питань порядку денного та інформації – до 2 

хвилин, запитань та реплік – до 1 хвилини. Розгляд кожного питання порядку денного не 

повинен перевищувати 15 хвилин. На обговорення питань щодо кількісного та 

персонального складу  Громадської ради відводиться до 20 хвилин. 

3. У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасники Зборів можуть внести 

пропозицію про припинення обговорення питання. У цьому разі головуючий інформує 

присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого 

ставить пропозицію про припинення або продовження обговорення на голосування. 

4. Пропозиції про надання слова можуть подаватись шляхом «підняття руки» або 

повідомленням у чаті. Виступ учасника Зборів з одного і того ж питання більше двох разів 

не допускається. 

5. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у 

порядку надходження. 



6. Рішення Зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості учасників 

Зборів з правом вирішального голосу. Рішення Зборів про визначення кількісного та 

персонального складу Громадської ради приймається шляхом рейтингового голосування. 

7. Усі рішення Зборів, у тому числі стосовно обрання робочих органів Зборів, 

фіксуються у протоколі, який підписують голова та секретар Зборів. 

8. Голосування по всіх питаннях порядку денного відбувається в електронному 

форматі шляхом створення робочим органом Зборів «Опитування» в он-лайн режимі, або 

шляхом «піднятої руки», долонька знаходиться серед символів платформи ZOOM від 

зворотного (голосування відбувається шляхом опитування «проти» та «утримались»). 

Дані опитування виносяться на екран після кожного голосування та фіксуються в 

протоколі Зборів. 

 

Стаття 5. Порядок обрання робочих органів Зборів 

 

1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів Зборів пропонуються з числа 

учасників Зборів з правом вирішального голосу.  Будь-який учасник Зборів з правом 

вирішального голосу має право висунути свою кандидатуру для обрання до складу 

робочих органів Зборів. 

 2. Особа, яку висунуто для обрання до складу робочих органів Зборів, має право 

заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та 

голосування. 

3. Голова та секретар Зборів обираються з числа учасників Зборів з правом 

вирішального голосу відкритим голосуванням. Обраними вважаються особи, які набрали 

більшість голосів від числа учасників Зборів з правом вирішального голосу. 

4. Всі рішення щодо обрання робочих органів та лічильної комісії Зборів 

приймаються простою більшістю голосів шляхом голосування за допомогою іконки 

«піднятої руки» від зворотного ( рахуються голоси «проти», «утримались»).  Обраними 

вважаються особи, за які проголосували 50%+1 від присутніх.  

 

Стаття 6. Порядок визначення кількісного та персонального складу 

Громадської ради 

 

1. Кількісний склад Громадської ради визначається як різниця між кількістю 

інститутів громадянського суспільства, які подали повний та перевірений Ініціативною 

групою пакет документів, та кількістю уповноважених представників відповідних 

інститутів громадянського суспільства, які приймають участь у Зборах. 

Між тим, якщо кількість поданих заяв від інститутів громадянського суспільства та 

присутніх на Зборах уповноважених від таких менша за 50, буде запропоновано прийняти 

всіх до нового складу Громадської ради. В такому разі буде запропоновано затвердити 

кількісний склад нової каденції по формулі: кількість присутніх на звітно-виборчих 

зборах представників інститутів громадянського суспільства + 10% від цієї кількості, як 

резерв для бажаючих ІГС  увійти до складу Громадської ради протягом її роботи згідно 

вимог діючого Положення про Громадську раду. Від цієї затвердженої кількості буде 

рахуватись легітимність Громадської ради. Якщо така кількість більша за 50, буде 

запропоновано обмежити новий склад Громадської ради кількістю у 35 уповноважених 

представників відповідних інститутів громадянського суспільства. 

Якщо уповноважений представник інституту громадянського суспільства відсутній 

на Зборах без поважної причини, голосування по його кандидатурі не проводиться. 



Голосування за іншого, не уповноваженого в поданих документах, представника 

ІГС, але який бере участь у засіданні, не підтверджене листом заміни на постійній основі, 

проводитись не буде. 

2.  За пропозиції щодо кількісного складу Громадської ради на 2021-2025 роки 

проводиться відкрите голосування за допомогою іконки «піднятої руки» від зворотного ( 

рахуються голоси «проти», «утримались»). Прийнятою вважається пропозиція, яку було 

підтримано простою більшістю голосів. 

3.  Голосування за персональний склад Громадської ради на 2021-2025 роки 

проводиться списком, простою більшістю голосів. За рішенням Зборів окремі 

кандидатури уповноважених представників інститутів громадянського суспільства 

можуть бути виключені із загального списку, а голосування проводиться окремо по 

кожній із них. Обраними такі кандидати вважаються, якщо за них подано більшість 

голосів учасників Зборів. 

У разі, якщо кількісний склад нових членів Громадської ради буде обмежений, то 

голосування за кандидатури буде проводитись рейтинговим голосуванням шляхом 

створення в ZOOM «опитувальника» під час технічної перерви. Обраними вважаються 

кандидатури, які набрали найбільшу кількість голосів в межах визначеного кількісного 

складу. 

4.  Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії, до 

якого заносяться такі дані: встановлена Зборами чисельність членів нового складу 

Громадської ради на 2021-2025 роки; кількість кандидатів, за яких проводилось 

голосування; кількість кандидатів, яких було включено до списку інститутів 

громадянського суспільства та число голосів поданих за відповідний список; кількість 

кандидатів, голосування за яких проводилось окремо, кількість голосів поданих за 

кожного із них; кількість та перелік уповноважених представників інститутів 

громадянського суспільства, яких обрано членами Громадської ради на 2021-2025 роки. 

5. Протокол лічильної комісії затверджується Зборами. Члени лічильної комісії 

протягом доби мать підписати протокол в будівлі міської ради у Секретаря Зборів. 

Окремі думки та зауваження членів лічильної комісії додаються до протоколу. Не 

підписання протоколу одним або кількома членами лічильної комісії не є підставою для 

визнання його недійсним. Протокол лічильної комісії є невід’ємною частиною протоколу 

Зборів. 

Стаття 7. Порядок оприлюднення результатів голосування 

 

1. Результати голосування доводяться до відома учасників Зборів головою лічильної 

комісії після кожного голосування та протягом доби передаються до Запорізької міської 

ради Секретарю Зборів. 

2. Протокол Зборів та відомості про обраний новий склад Громадської ради 

передаються до Запорізької міської ради для оприлюднення на своєму офіційному веб-

сайті не пізніше, ніж за сім календарних днів після проведення Зборів, а також на 

затвердження виконавчому комітету Запорізької міської ради. 

 

 

 



Додаток №2 

Порядок денний проведення звітно-виборчих зборів по формуванню нового 

складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

 

Відкриття засідання Зборів; 

1. Про затвердження Регламенту Зборів; 

2. Про обрання голова та секретар Зборів; 

3. Про затвердження Порядку денного Зборів; 

4. Про обрання лічильної комісії; 

5. Про заслуховування звіту голови Громадської ради попереднього скликання; 

6. Про заслуховування звіту голови Ініціативної групи за результатами прийняття 

документів; 

7. Про визначення кількісного складу Громадської ради на 2021-2025 роки; 

8. Про обрання персонального складу Громадської ради на 2021-2025 роки; 

9. Про вирішення інших процедурних питань (щодо дати першого засідання 

Громадської ради у новому складі, але не пізніше, ніж через 2 тижні після 

засідання виконавчого комітету, на якому затверджується персональний склад 

Громадської ради; визначаються відповідальні особи за підготовку документів 

першого засідання Громадської ради у новому складі тощо); 

10. Про затвердження протоколу лічильної комісії; 

11. Про закриття засідання Зборів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №3 

 

 

Звіт про діяльність Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради за 2016-2020 роки 

 

З березня 2016 року почала свою роботу Громадська рада при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради нового скликання. Всього до 

складу Громадської ради при виконавчому комітету Запорізької міської ради 

увійшло 101 ІГС На теперішній час 59 громадських організацій плідно 

працюють у складі Громадської ради з метою налагодження ефективної 

взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування 

громадської думки під час формування та реалізації рішень органів місцевого 

самоврядування. 

Протягом 2016-2020 років проведено 12 засідань Громадської ради, 24 

засідання Президії, засідання комітетів за своїми графіками. Громадська рада  

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради тісно взаємодіє з 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Системно 

працюють постійні комітети Громадської ради, налагоджена взаємодія голів 

комітетів з відповідними управліннями та департаментами Запорізької 

міської влади, проводяться сумісні засідання з комітетами. Ведеться плідна 

робота, вносяться пропозиції, обговорюються питання. 

Протягом 2020 року проводились  засідання у форматі он-лайн. 

Громадська рада регулярно проводила круглі столи, наради, 

обговорення з актуальних для міста Запоріжжя питань: у сферах охорони 

здоров’я, соціального захисту, екології, житлово-комунального 

господарства, правових питань. Сумісно з відповідними управліннями та 

департаментами відпрацьовувались резолюції, вносились пропозиції до 



програм. 

Голова Громадської ради є активним учасником  комітетів, 

комісій, робочих груп. Таким чином має можливість своєчасно реагувати на 

зміни в питаннях життєдіяльності міста та вносити пропозиції після 

відповідних обговорень у комітетах Громадської ради та на засіданнях 
Президії.  

 

Комітет з питань екології, охорони навколишнього середовища 

та запобігання надзвичайним ситуаціям 

1. Участь у засіданнях робочої групи по карантинним рослинам. 

2. Участь у заходах по ліквідації епізоотії африканської чуми свиней на 

о. Хортиця. 

3. Громадський контроль за дотриманням природоохоронного 

законодавства на території заказника "Дніпровські пороги". 

4. Робота в робочій групі з підготовки проведення спеціалізованого 

міжнародного Запорізького екологічного Екофоруму. Надані пропозиції до  

програми проведення. Участь членів комітету у 

тематичних секціях. 

5. Робота в підготовці громадських слухань на тему «Щодо деяких 

питань екологічного моніторингу». Участь в громадських слуханнях. 

Надані пропозиції щодо внесення змін до міської природоохоронної 

програми. 

6. Участь у засідання міської комісії з перевірки додержання виконання 

підприємствами заходів з охорони атмосферного повітря м. 

Запоріжжя. 

7. Участь в перевірках промислових підприємств м. Запоріжжя комісією 

з додержання виконання підприємствами заходів з охорони 

атмосферного повітря. 



8. Проведенні зелені уроки учням чотирьох класів у с. Мала Токмачка та 

с. Преображенськ. 

9. Організація та участь у акції «Збережемо первоцвіти». 

10.Робота з Управлінням екологічної безпеки щодо природоохоронних 

питань м. Запоріжжя. 

 

Комітет з питань соціального захисту та управління з питань 

соціального захисту населення 

Проведені спільні наради з управлінням соціального захисту 

населення стосовно роз’яснень нових правил виплат субсидій населенню. 

Проведення інформаційної роботи з питань забезпечення хворих 

ліками безоплатно або за пільгами. 

Проведено 7 виїзних засіданнь комітету, прийняли участь у засіданнях 

керівних органів громадських організацій ветеранів різних категорій, 

інвалідів та інших верст населення де провели інформаційну роботу з питань 

соціального захисту. 

Приймали участь у міських програмах, урочистих заходах. 

Залучали громадські організації та громадськість міста до участі у 

заходах організацій, що входять до комітету. 

 

Комітет з питань освіти і науки, культури та туризму, релігії, 

молоді і спорту 

1. Участь в роботі комісії по Громадському бюджету міста. 

2.. Участь в профільних депутатських комісіях Запорізької міської 

Ради. 

3. Організація, участь і співучасть в наступних заходах і фестивалях: 

* «Всеукраїнський фестиваль домашньої консервації» ( ГО « 

Запорізький Колорит»); 



* Проведення виставок, лекцій, майстер-класів по популяризації 

українського мистецтва і традицій в бібліотеках і учбових закладах міста, на 

площі Маяковського біля Фонтану Життя ( ГО « Запорізький Колорит»); 

* Фестиваль Рок проти алкоголізму; 

* Міжнародний фестиваль бойових мистецтв «Запорозький Спас»; 

* Всеукраїнські змагання «Лава на лаву» пам’яті князя Святослава 

Хороброго; 

* Кубок України пам’яті Нестора Махна; 

4. Проведення семінарів для наркозалежних. 

5. Акції, приурочені Дню боротьби з наркоманією. 

6. Профілактичні заняття в закладах освіти. 

7. Створення Програми по безпеці закладів освіти з метою реалізації 

на загальноміському рівні. 

8. Ініціювання створення Алеї Зірок напроти театру Магара. 

 

Плідна робота проводиться комітетом з питань житлово-

комунального господарства. 

Проведено робочі наради з представниками виконавчих органів та 

департаментів. 

Участь у засіданнях депутатській комісії по життєзабезпеченню 

Міської ради та засіданнях виконавчого комітету ЗМР. 

Робота із зверненнями громадян та організацій по проблемам в ЖКГ 

міста, проведення консультативної роботи. 

За ініціювання проєктного комітету було внесено зміни в «Порядок 

проведення консультацій з громадськістю з соціально-економічних питань 

розвитку міста» в частині проведення публічних консультацій та інших 

новітніх форм проведення консультацій. 

Голови комітетів за своїм профілем є активними учасниками 

адміністративної комісії при міськвиконкомі та постійно діючого 

конкурсного комітету з питань автомобільного транспорту в м.Запоріжжі. 



 

Представники Громадської ради є активними учасниками 

впровадження Громадського бюджету м.Запоріжжя та ініціаторами 

створення та впровадження конкурсу Шкільний громадський бюджет 

м.Запоріжжя. 

 

Засідання Громадської ради, засідання Президії, комітетів 

Громадської ради є відкритими. Інформація про діяльність Громадської 

ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради висвітлюється 

на офіційному порталі Запорізької міської влади https://zp.gov.ua та 

частково у фейсбуці. 

 

Голова Громадської Ради 

при виконавчому комітеті  

Запорізької міської ради                                                                  К. Ю. Акула  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №4 

Реєстраційна форма учасників звітно-виборчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради 

Позначка часу Ваше прізвище, ім'я та по батькові Інститут громадянського суспільства, який 

представляєте (скорочена назва організації) 

2.12.2021 10:08:50 Артьоменко Вікторія Вячеславівна  ГО"Всеукраїнська правова країна" 

2.12.2021 10:12:57 Акула Катерина Юріївна ГС "ЗП.платформа" 

2.12.2021 10:30:56 Азарова Галина Володимирівна БФ "Друге життя" 

2.12.2021 10:42:01 Барков Ілля Вячеславович БО "БФ "КАРІТАС ЗАПОРІЖЖЯ" 

2.12.2021 11:00:13 Швець Володимир Станіславович ГО "Клуб Ермітаж" 

2.12.2021 11:10:51 Деркач Ірина Олександрівна ГО "Офіс перспективного розвитку" 

2.12.2021 11:11:58 Кривко Ольга Ігорівна  ГО «Екологічна безпека Запорізького краю» 

2.12.2021 11:25:13 Жуланова Олена Олександрівна ICT cluster 

2.12.2021 11:50:09 Цокур Олександр Вікторович ОБФ "Фонд сприяння обороні Запорізької області" 

2.12.2021 12:02:51 Бахтіна Інна Віталіївна профспілка газети "Запорозька Січ" 

2.12.2021 12:11:33 Захарова Наталя Василівна   ЗРВ АМУ 

2.12.2021 13:19:06 Макайя Олена Анатоліївна ГО РЦ "Соціальна ініціатива"Крок за кроком" 

2.12.2021 14:25:30 Крутій Ігор Вікторович Громадська організація «Запорізька скеля» 

2.12.2021 18:48:27 Щербина Лариса Іванівна ЗМО УСВА 

2.13.2021 10:50:36 Мішина Ірина Володимирівна Громадська спілка" Центр підтримки ОСББ м, 

Запоріжжя " Розвиток" 

2.13.2021 14:38:13 Андреєвська Анна Андріївна ГО "СВОІ" 

2.13.2021 19:12:38 Глазунов Володимир Володимирович Первинна Профспілка ЗНУ 

2.14.2021 10:36:35 Бабенко Віктор Віталійович ГО "Я люблю Запоріжжя" 

2.14.2021 15:08:16 Бабенко Наталія Вікторівна ГО *Запорізький Колорит* 

2.14.2021 17:59:40 Шеєнко Ольга Євгенівна «Зелена зірка» 

2.14.2021 18:15:15 Носков Володимир Натанович ЗМІ - видання Прав.Да (pravda.in.ua) 

2.14.2021 18:37:06 Кравец Александр Юрьевич ХМЦ «Камень» 

2.14.2021 18:54:04 Подлужний Андрій Сергійович ГО "Коло думок" 

2.14.2021 19:00:54 Бородай Дмитро Сергійович ГО "ЗОФІВС" 



2.14.2021 19:05:10 Борисенко Світлана Михайлівна Офіс перспективного розвитку 

2.14.2021 19:08:34 Грінченко Павло Вікторович "Бути добру" 

2.14.2021 23:24:18 Дємєнєва Олена Василівна Благодійна організація Благодійний фонд "Черемош" 

2.14.2021 23:27:43 Мізерний Андрій Олександрович Ініціатива майбутнього 

2.15.2021 7:40:43 Ванюхіна Світлана Анатоліївна БФ "Соціальні ініціативи бізнесу" 

2.15.2021 9:53:45 Анчишкін Артур Леонідович СКПУ  

2.15.2021 10:52:25 Забава Ніна Миколаївна  Товариство "Знання" 

2.15.2021 11:45:10 Романенко Катерина Сергіївна  ГО МІМ Мережа Ініціативної Молоді  

2.15.2021 13:49:49 Маринюк Людмила Вікторівна БФ "Чарівна скринька" 

2.15.2021 15:14:58 Філь Вікторія Олександра  Молоддія 

2.15.2021 15:27:24 Воронцов Олександр Васильович Волонтер 

2.15.2021 16:30:54 Хоменко Олег Григорович ГО «Запоріжжя -рідний край» 

2.15.2021 16:47:39 Рижов Костянтин Анатолійович ЗОФ КБМ Спас 

2.15.2021 16:57:48 Помазан Олег Пилиппович  Релігійна громада "IGC" 

2.15.2021 16:58:42 Івашикіна Олена Сергіївна Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Емануїл» 

2.15.2021 17:01:13 Бондаренко Тетяна Олександрівна ГО"Суспільне Запоріжжя" 

2.15.2021 17:08:19 Барбашов Валерій Павлович ГО "Молодь Онлайн" 

2.15.2021 18:12:57 Панов Микита Сергійович Благодійний фонд «Освіта і реабілітація» 

2.16.2021 9:13:11 Дорошенко Ірина Володмирівна БО "Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя" 

 



Додаток №5 

Склад Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської 

ради на 2020-2025 роки 

 

 

№ 

Прізвище, ім’я та по-

батькові кандидата 

Зазначення повної назви 

громадської організації, що 

висунула кандидата 

  1 Акула Катерина Юріївна Громадська спілка «ZP.platform» 

  2 Азарова Галина 

Володимирівна 

Благодійний фонд «Друге життя» 

3.  Андреєвська Анна 

Андріївна 

ГО «Спільнота волонтерів об’єднаних 

ідеєю» 

4.  Анчішкін Артур Леонідович Запорізьке обласне відділення спілки 

«Кооперативів та підприємців 

України» 

5.  Бабенко Віктор Віталійович ГО «Я люблю Запоріжжя» 

6.  Бабенко Наталія Вікторівна ГО «Запорізький колорит» 

7.  Барбашов Валерій Павлович ГО «Молодь онлайн» 

8.  Барков Ілля В’ячеславович БФ «Карітас Запоріжжя» 

9.  Бахтіна Інна Віталіївна Первинна профспілкова організація 

редакції газети «Запорізька Січ» 

10.  Бондаренко Тетяна 

Олександрівна 

ГО «Суспільне Запоріжжя» 

11.  Борисенко Світлана 

Михайлівна 

ГО «Офіс перспективного розвитку» 

12.  Бородай Дмитро Сергійович ГО «Запорізька обласна федерація  

інтелектуальних видів спорту» 

13.  Ванюхіна Світлана 

Анатоліївна 

БО «Соціальні ініціативи бізнесу» 



14.  Глазунов Володимир 

Володимирович 

Первинна профспілкова організація 

Запорізького національного 

університету 

15.  Грінченко Павло Вікторович Благодійна організація "Благодійний 

фонд "Бути добру" 

16.  Дємєнова Олена Василівна Благодійна організація благодійний 

фонд «Черемош» 

17.  Дорошенко Ірина 

Володимирівна 

БО «Мережа 100 відсотків життя. 

Запоріжжя» 

18.  Жуланова Олена 

Олександрівна 

ГО «СПІВТОВАРИСТВО 

ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА 

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ЗАПОРІЖЖЯ «АЙСІТІ КЛАСТЕР 

ЗАПОРІЖЖЯ». 

19.  Забава Ніна Миколаївна Запорізька обласна організація 

товариства «Знання» України 

20.  Захарова Наталя Василівна Запорізьке регіональне відділення 

Асоціації міст України 

21.  Зінов'єва Вікторія 

Олександрівна 

Благодійна організація "Молоддія" 

22.  Івашикіна Олена Сергіївна Благодійна організація «Благодійний 

Фонд «Емануїл» 

23.  Кривко Ольга Ігорівна ГО « Екологічна безпека Запорізького 

краю» 

24.  Крутій Ігор Вікторович ГО «Запорізька Скеля» 

25.  Макайя Олена Анатоліївна   Громадська організація  «Ресурсний 

центр «Соціальна ініціатива«Крок за 

кроком» 

26.  Мізерний Андрій 

Олександрович 

ГО «Ініціатива майбутнього» 



27.  Мішина Ірина 

Володимирівна 

ГС «Центр підтримки ОСББ 

м.Запоріжжя «Розвиток» 

28.  Подлужний Андрій 

Сергійович 

ГО «Коло думок» 

29.  Носков Володимир 

Натанович 

Первинна профспілкова організація 

редакції газети «Правда» 

30.  Панов Микита Сергійович Благодійний фонд «Освіта і 

реабілітація» 

31.  Помазан Олег Пилипович РГ «Церкви «Міжнародний Центр 

Євангелія » 

32.  Рижов Костянтин 

Анатолійович 

Запорізька обласна громадська 

організація «Запорізька обласна 

федерація козацького бойового 

мистецтва «Спас» 

33.  Хоменко Олег Григорович ГО «Запоріжжя - рідний край» 

34.  Цокур Олександр 

Вікторович 

«Фонд сприяння обороні Запорізької 

області» 

35.  Швець Володимир 

Станіславович 

ГО «Клуб Ермітаж» 

36.  Шеєнко Ольга Євгенівна ГО «Всеукраїнська спілка 

екологічного маркування «Зелена 

зірка». 

37.  Щербина Лариса Іванівна ЗМО Українська спілка ветеранів 

Афганістану 

 

 

 

 

 

 






