
ПРОТОКОЛ № 13 

засідання обласної координаційної ради з питань козацтва 

 

м. Запоріжжя 

обл.муз-драм. театр ім. В.Магара 

                                 28.11.2014, 16-30 

                                                                                            
 

 

 
 
 

 Засідання проводив перший заступник голови обласної координаційної 

ради з питань козацтва Сухінін Д. В. 

 
 

 

 Присутні: члени обласної координаційної ради з питань козацтва, 
запрошені (40 чол.). 

 
 
 
 

Порядок денний: 
 
 
 
 

1. Про основні напрями діяльності козацьких організацій Запорізької 

області на 2015 р.  

2. Про проведення Великої ради отаманів України 06.12.2014 р. 

3. Про роботу люстраційного комітету при обласній координаційній раді з 

питань козацтва. 

4. Про продовження строків проведення операцій «Дозор» та 

«Перехоплення» на території Запорізької області. 

5. Про затвердження переліку знаменних дат з історії Запорозького 

козацтва.  

6. Різне. 

 

Було проведено молебень о. Костянтином (УПЦ МП). 

На початку засідання перший заступник голови обласної координаційної 

ради з питань козацтва Д. Сухінін вручив козацькі відзнаки підприємцям, які 

допомагають ЗСУ, козакам, які приймали активну участь у операціях «Дозор» 

та «Перехоплення»: Білану П., Петрашину Л., Білогурову Г., Баранніку М., 

Тоцькому В. 

 

Д. В. Сухінін поінформував присутніх про підсумки засідання за 

круглим столом 19.11.2014 на тему  «Запорозьке козацтво: минуле і 

сьогодення». Наголосив про необхідність прийняття державної програми 

розвитку козацтва, співпраці ТСОУ, військову підготовку та патріотичне 

виховання. Основними напрямами діяльності сучасного козацтва в Україні є 

захист держави, укріплення обороноздатності, допомога ЗСУ, військово-

патріотичне виховання та спортивна підготовка. Також важливим є вивчення 
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історії козацтва, його побуту, традицій та звичаєвого права, формування 

мережі учбових козацьких закладів, робота із ЗМІ. 

О. Л. Притула наголосив на важливості патріотичного виховання 

громадян України на основі принципів українського козацтва, створенні 

козацького «ополчення» на кшталт швейцарського та розвиток козацької 

педагогіки, спорту та економіки. 

Є. І. Головатюк повідомив, що обласний музично-драматичний театр 

ім.Магара працює над театральною виставою про гетьмана І.Мазепу, є вже 

п’єса про кошового отамана І.Сірка. 

Г. І. Шаповалов зазначив, що у м. Запоріжжі потрібно перейменувати 

ряд вулиць на честь козацьких ватажків. 

 

За результатами зборів ухвалено рішення: 

 

1. Затвердити основні напрями діяльності козацьких організацій 

Запорізької області на 2015 р., а саме:  захист держави, укріплення 

обороноздатності, допомога ЗСУ, військово-патріотичне виховання та 

спортивна підготовка, вивчення історії козацтва, його побуту, традицій та 

звичаєвого права, формування мережі учбових козацьких закладів, робота із 

ЗМІ. 

Грудень 2014 року  Відповідальні: Сухінін Д. В. 
 
 

2. Обрати делегатами на Велику раду отаманів України: Сухініна 

Д.В, Білана П.А., Притулу О.Л., Деркача М.А., Заболотного П.І, 

Синєпольського І.А., Губи О.П., Рижова К.А., Нєкіпілого М.М. 

06.12. 2014 року  Відповідальні: Сухінін Д. В. 
 

 

3. Створити люстраційну комісію при обласній координаційній раді з 

питань козацтва у складі: Гріцаєнка І.М., Білана П.А., Синєпольського І.А., 

Лазутіна О.М., Рижова К.А., Мельника В.М., Лютого В.М. 

Грудень 2014 року  Відповідальні: Сухінін Д. В. 
 
 

4. Продовжити термін проведення операцій «Дозор» та 

«Перехоплення» на території Запорізької області. 

До березня 2015 року  Відповідальні: Сухінін Д. В. 
 
 

5. Створити робочу групу на чолі щодо визначення переліку 

знаменних дат з історії Запорозького козацтва у складі: Сухінін Д. В, 

Шаповалов Г. І., Притула О. Л., Лазутін О. М., Пилипенко В. П., Заболотний 

П. І., Білан П. А., Петрашин Л. Г., Кіриченко С. П., Мордовськой М. М. 

Грудень 2014 року  Відповідальні: Шаповалов Г. І. 
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6. Провести окреме засідання обласної координаційної ради щодо 

перейменування вулиць та демонтажу пам’ятників радянської доби у 

м.Запоріжжі. 

Грудень 2014 року  Відповідальні: Сухінін Д. В. 
 
 

7. Розробити пропозиції щодо розбудову козацького флоту та 

підтримати проведення регати на честь П.Сагайдачного 

Січень 2015 року  Відповідальні: Лазутін О. М. 
 
 

8. Створити робочу групу у складі Сухінін Д.В., Притула О.Л., 

Лазутін О.М., Білан П.А.,  Рижов К.А., Федоров В.І., Дегтярьова І. А., 

Задорожний В.І. щодо підготовки та проведення зустрічі з обласними ЗМІ. 

Грудень 2014 року  Відповідальні: Сухінін Д. В. 
 

Наприкінці заходу було проведено молитву о. Костянтином (УПЦ МП). 

 
 
 
 

Головуючий на засіданні:        Д.В. Сухінін 
 
 
 
Секретар           П.І. Мяло 
 
 


