
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання обласного оперативного штабу козацтва 

 
м. Запоріжжя 
зала 300 ОДА 

                                 04.12.2015, 16-00 

                                                                                            
 
 

 
 

 Засідання проводив перший заступник голови обласної координаційної 

ради з питань козацтва Сухінін Д.В. 

 
 

 

 Присутні: члени обласного оперативного штабу козацтва  
 

 
 
 

 

Порядок денний: 
 
 

 
 

1. Про можливість будівництва храму та культурно-архітектурного 

комплексу Покрови Пресвятої Богородиці на пл. Леніна у м. Запоріжжя.  

2. Про обрання нових членів обласної координаційної ради з питань 

козацтва. 

3. Про обрання делегації на Велику Раду отаманів України.  

4. Про план роботи обласної координаційної ради з питань козацтва на 2016 

рік. 

5. Про затвердження плану роботи на 2016 рік. 

6. Про затвердження звітів щодо проведення операцій «Дозор», 

«Перехоплення», «Козацький волонтер». 

7. Про затвердження делегації на Велику Раду отаманів України (Сухінін 

Д.В., Нікіпілий М.М., Лапін І.Є., Матсалаєв В.Б., Волков С.В., Барабаш 

О.М., Матвієнко І.С., Рижов К.А., Молодиченко В.В.). 

8. Про затвердження капелана козацтва  

9.  Різне. 

 

 

За результатами зборів ухвалено рішення: 

 

1. Підготувати звернення до Великої Ради отаманів України, обласної ради, 

міської ради щодо можливості будівництва історико-культурного релігійного 

комплексу в районі міського річного порту, на території, де нині знаходиться 

пам’ятник Леніну. 

 

До 25.12.2015 

 
Відповідальні: Сухінін Д.В., 
Матсалаєв В.Б. 
 

2. Підготувати звернення до Запорізького міського голови про підтримку 

створення козацького шляхетного колегіуму по вул. Воронезькій, 22. 

 

До 25.12.2015 Відповідальні: Матсалаєв В.Б.  
 

 

3. Провести довибори до складу обласної координаційної ради з питань 

козацтва. Головою Ради обрати Сухініна Д.В. 
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До 10.12.2015   Відповідальні: Сухінін Д.В., 

  Матсалаєв В.Б. 
      

 

4. Затвердити склад делегації обласної координаційної ради з питань 

козацтва для участі у роботі Великої Ради отаманів України 12.12.2015 у м. 

Київ. 

 

До 10.12.2015 Відповідальні: Сухінін Д.В., 
керівники козацьких громадських 
об’єднань 
 

 
5. Продовжити проведення операцій «Дозор», «Перехоплення», «Козацький 

волонтер» у 2016 році. 

 

Протягом 2016 року Відповідальні: Сухінін Д.В., 
Кириченко С.П.,  
керівники козацьких громадських 
об’єднань 

 

6. Підготувати звернення до керівництва Запорізької міської ради щодо 

створення на зупинках громадського транспорту історико-інформаційних 

майданчиків з метою інформування жителів міста щодо славетних перемог 

Запорізького козацтва. 

 

До 25.12.2015      Відповідальні: Сухінін Д.В., 
Матсалаєв В.Б.  

      
7. Посилити інформаційну роботу із широким використанням друкованих, 

електронних та інтернет-ЗМІ з метою об’єктивного висвітлення заходів 

козацьких організацій, участі представників козацтва в обороні області, 

допомозі Збройним Силам України, національно-патріотичному вихованні 

молоді. 

 
Постійно Відповідальні: Куделін Д., Бабич А., 

керівники козацьких громадських 
об’єднань 

 

8. Затвердити план роботи обласної координаційної ради з питань козацтва 

на 2016 рік. 

 

9. Затвердити капеланом Запорізького козацтва Галича С.Г., отамана Усть-

Азовського козацького полку. 

 

 
Начальник обласного 
оперативного штабу 
з питань козацтва                                  Д.В. Сухінін 
 
 


