
Протокол № 1 

засідання Президії Громадської ради 

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

 

 

Дата і час проведення:                                       05.04.2021, 17-00 – 18-30 

Місце проведення:                                                            каб. 108 Запорізької  міської ради 

Присутні:     9 членів Президії 

 

 

Акула К.Ю., голова Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької       міської 

ради, відкрила засідання Президії Громадської ради. 

 

1 питання порядку денного. Про затвердження порядку денного засідання Президії 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

 

Порядок денний: 
1. Про затвердження порядку денного засідання Президії Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

2. Про внесення змін до «Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради».  

3. Про внесення змін до Регламенту Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради» 

4. Про внесення змін до Регламенту роботи комітету Громадську раду при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради». 

5. Про затвердження Плану роботи Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради на 2021 рік. 

6. Про дату наступного засідання Президії Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради. 

7. Різне. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про прийняття  порядку денного. 

Голосували: «За»-9, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний засідання Президії Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

 

2 питання порядку денного. Про внесення змін до «Положення про Громадську раду при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради».  

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про внесення змін з 

урахуванням пропозицій, що надійшли від комітетів, а саме: змінено строки проведення 

засідань, правила подачі документів, порядку роботи Громадської ради в онлайн-режимі, 

функції секретаря та виконавчого секретаря Громадської ради. 

 

Голосували: «За»-9, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: Внести зміни до «Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради». .    ,        , викласти Положення в новій редакції та погодити на черговому 

засіданні виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 

3 питання порядку денного. Про внесення змін до Регламенту Громадську раду при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради» 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка повідомила, що зміни до Регламенту стосуються можливості 

переходу роботи Громадської ради в онлайн-режим, а також запропонувала прийняти всі 



зміни в цілому. 

 

Голосували: «За»-9, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: Затвердити Регламент Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради». 

 

4 питання порядку денного. Про внесення змін до Регламенту роботи комітету 

Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради». 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка повідомила, що зміни стосуються секретаря комітету, 

відповідального напряму роботи комітету, можливості роботи в онлайн-режимі. 

Запропонувала прийняти Регламент роботи комітету зі змінами в цілому. 

  

Голосували: «За»-9, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: Затвердити Регламент роботи комітету Громадську раду при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради». 

 

5 питання порядку денного. Про затвердження Плану роботи Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради на 2021 рік. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка повідомила, що всі комітети надали свої пропозиції до Плану 

роботи і запропонувала затвердити План роботи в цілому. 

 

Голосували: «За»-9, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: Затвердити План роботи Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради на 2021 рік. 

 

6 питання порядку денного. Про дату наступного засідання Президії Громадської ради 

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала провести наступне засідання Президії 29.04.2021 

о 17.00 в каб. 108 ЗМР. 

 

Голосували: «За»-9, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: Провести наступне засідання Президії 29.04.2021 о 17.00 в каб. 108 ЗМР. 

 

7 питання порядку денного. Різне. 

 

Слухали: Мішину І.В. з інформацією щодо підготовленого звернення від комітету на КП 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя». 

 

Голосували: «За»-9, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: Подати звернення на КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя». 

 

 

Голова Громадської 

ради  К.Ю. Акула 

 

Виконавчий секретар        Г.В. Азарова 


