
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської 
ради.  

Дата і час проведення:                                                        25.12.2014 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. 

Звіт про діяльність Громадської ради за 2014 рік. 

 Затвердження плану роботи Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 
міської ради на 2015 рік. 

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. 

Про результати роботи робочої групи з питань розробки «Стратегії розвитку м. 
Запоріжжя» 

 Про Постанову КМУ № 65 від 01.03.2014 року та проект Постанови про призначення 
позачергових виборів депутатів Запорізької міської ради та Запорізького міського 
голови № 1391 від 11.12.14 р. 

 Про дванадцять принципів доброго врядування. 

 Про дату наступного засідання Громадської ради. 

 Різне. 

  

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

№ 
з/п 

ФІО представника Назва організації 

1. 
Нестеров  
Сергій Іванович 

Громадська організація «Антикорупційний рух Правий 
Сектор Запоріжжя» 



2. 
Ничипоренко  
Володимир 
Валерійович 

Громадська організація «Козацька фортеця» 

3. 
Разумов  
Кирило 
В’ячеславович 

Громадська організація «Запорізька вільна Січ» 

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

№ 
з/п 

ФІО представника Назва організації 

1. 
Долготер 
Тарас Валерійович 

Запорізька міська громадська організація Рух за 
культурну спадщину рідного міста» 

2. 
Афанасьєв Олег 
Володимирович 

Молодіжна громадська організація «Степ» 

  

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

  

№ 
з/п 

  

ФІО представника 

  

Назва організації 

  
Багмет  
Сергій Володимирович 

Громадська організація «Запорізька незалежна 
асоціація арбітражних керуючих» 

  
Богданов  
Віктор Павлович 

Громадська організація «За права пенсіонерів» 

  
Єзєєва  
Анна Ігорівна 

Громадська організація «Запорізький центр 
здорової молоді» 

  
Ваніхін Володимир 
Андрійович, 

Громадська організація «Союз органів 
самоорганізації населення» 

  
Озерчук  
Сергій Петрович 

Громадська організація «Козацька фортеця» 

  
Барчук  
Володимир Іванович 

Громадська організація «Запорізька вільна Січ» 

 


