
Довідка 

  

19.09.2016 о 17.00 годині у кабінеті Громадської ради міськвиконкому 
відбулося засідання Президії Громадської ради при виконавчому комітеті 
Запорізької міської ради. 

  

Присутні: 9 членів Президії, член громадської ради Матрей А.К. 

  

1. Заслухали звернення Матрея А.К. про роботу комітету з питань розробки 
та впровадження проектів Громадської ради та пропозицію розглянути 
питання про переобрання голови комітету. 

Вирішено провести позачергові збори комітету для вирішення зазначених 
питань (відповідальний заступник голови Громадської ради Григорцов А.С.). 
У разі неможливості проведення зборів комітету, винести на засідання 
Громадської ради питання про розпуск комітету з питань розробки та 
впровадження проектів Громадської ради або приєднання його до іншого 
комітету Громадської ради. 

Матрей А.К. пропонує винести на засідання Громадської ради пропозицію 
про внесення змін до Положення про Громадську раду при виконавчому 
комітеті Запорізької міської ради. 

Вирішено винести питання про необхідність внесення змін до Положення 
про Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

2. Вирішено провести позачергові збори комітету з питань культури та 
туризму для вирішення питання керівництва та роботи комітету 
(відповідальний заступник голови Громадської ради Григорцов А.С.). 

3. Надані протокольні рішення про зміни: 

- голови комітету з питань економічного та промислового розвитку, 
євроінтеграції та міжнародної діяльності з Ловчикова Юрія Анатолійовича 
на Денисова Костянтина Вікторовича; 

- голови комітету з питань екології, охорони навколишнього середовища та 
запобігання надзвичайним ситуаціям з  Пічкур Наталії Василівни 
на  Козодавова Сергія Вікторовича. 

На засіданні Громадської ради затвердити новий склад Президії. 

4. 27.09.2016 р. комітет з питань ЖКГ проводить робочу нараду з теми: 
«Концепція роботи комунальних підприємств та  аварійної служби в нових 
умовах обслуговування житлового фонду м. Запоріжжя». 

5. Розглянуті пропозиції комітету з питань транспорту, інфраструктури та 
архітектури про своєчасне отримання відповідей на листи Громадської 
ради. 



6. Розглянуті пропозиції комітету з питань соціального захисту та охорони 
здоров’я   про проведення робочої зустрічі з міським головою та 
Громадською радою. 

7. 29.09.2016 року о 16.00 годині відбудеться чергове засідання 
Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

8. Затверджено проект порядку денного чергового засідання Громадської 
ради. 

9. Розглянуті організаційні та поточні питання. 

Наступне засідання Президії відбудеться 03.10.2016 року. 

   

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

 


