
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської 
ради. 

  

Дата і час проведення:                                                        26.03.2015 о 16-00 

Місце проведення:                                                      Запорізька міська рада, велика 
зала 

  

Питання для розгляду 

Звіт  мандатної комісії Громадської ради. 
Звіт лічильної комісії Громадської ради.  
Про затвердження порядку денного засідання Громадської ради. 
Про регламент засідання Громадської ради. 
Про секретаря засідання Громадської ради. 
Про виключення зі складу Громадської ради представників громадських організацій. 
Про включення до складу Громадської ради представників громадських організацій, 
які подали необхідні документи до Громадської ради. 
Про результати роботи робочої групи з питань допомоги організації заходів 
громадської безпеки в надзвичайних ситуаціях та робочої групи з питань розробки 
«Стратегії розвитку м. Запоріжжя». 
Про тарифи та стан пасажирських перевезень у міському транспорті. 
Про стан вивезення побутового сміття у м. Запоріжжі, його переробки та утилізації. 
Проведення круглого столу з обговорення Концепції розвитку освіти в Україні до 2020 
року. 
Про ситуацію у м. Запоріжжі щодо забезпечення препаратами імуносупресивної 
терапії.  
 Про дату наступного засідання Громадської ради. 
Різне. 

  

  

Список на виключення зі складу   
Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

№ 
з/п 

ФІО представника Назва організації 

1. 
Паршикової Тетяни 
Анатоліївни (заміна) 

Запорізьке обласне відділення Всеукраїнської 
благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, 
які живуть з ВІЛ/СНІД»»» 

  

  

Список Членів Громадської ради, які не приймають участі у засіданнях   
і роботі Громадської ради та комітетів. 



№ з/п ФІО представника Назва організації 

1. 
Аліпа  
Ольга Софронівна 

Благодійна організація «Молоддія» 

  

  

Список організацій, які подали документи на включення  
до Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

  

№ 
з/п 

  

ФІО представника 

  

Назва організації 

  
Дорошенко  
Ірину Володимирівну 

Запорізьке обласне відділення Всеукраїнської 
благодійної організації «Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»» 

  
 Гареев  
Денис Олегович 

Громадська організація «Регіональний комісаріат з 
прав людини» 

  
Симонян 05.11.81 
Євген Сергійович 

Благодійна організація «Джерело Милості»; 

  
Чабаненко  
Володимир Тарасович 

Громадська організація «Джерело землі» 

  
Чуприна  
Ірина Володимирівна 

Громадське формування з охорони громадського 
порядку «Гетьмана Петра Сагайдачного» 

  
Чередниченко 
Олександра 
Олександрівна 

Міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА» 

  
Білан  
Валерій Віталійович 

Громадська організація «Запорізький 
антитерористичний центр» 

  
Бондаренко  
Тетяна Олександрівна 

Громадська організація «Суспільне Запоріжжя» 

  
Кунєва  
Олена Євгенівна 

Громадська організація «Єдність і справедливість» 

 


