
Протокол №1 

засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів 

по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

  

Дата і час проведення:                                    28.12.2015 о 16-00 

Місце проведення:                                           приміщення Громадської ради, 1-ий поверх Запорізької міської ради 

Присутні:                                                            13 членів ініціативної групи з 15 

  

1 питання порядку денного. Про обрання голови ініціативної групи. 

Слухали: Щербіна Л.І., яка запропонувала обрати головою ініціативної групи Акула К.Ю. 

Голосували: «За»-9, «Проти»-0, «Утримались»-1. 

Вирішили: обрати головою ініціативної групи Акула К.Ю. 

  

2 питання порядку денного. Про обрання секретаря ініціативної групи. 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання секретарем ініціативної 

групи Бороненкова В.В. 

Голосували: «За»-9, «Проти»-0, «Утримались»-1. 

Вирішили: затвердити секретарем ініціативної групи Бороненкова В.В. 

  

3 питання порядку денного. Про розміщення повідомлення ініціативної групи з підготовки та проведення 

установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради. 

Слухали: Васильєву В.А., яка доповіла про термін, коли є можливість оприлюднити це повідомлення в ЗМІ. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала текст повідомлення ініціативної групи з підготовки та проведення 

установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради. 

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити текст повідомлення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по 

формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розмістити повідомлення 14.01.2016 р. у газеті «Запорозька Січ», а 

термін прийому документів з 18.01.2016 р. до 01.03.2016 р. Також запропонувала провести установчі збори по 

формуванню нового складу громадської ради 10.03.2016 р. о 16-00 у великій залі Запорізького міського 

виконавчого комітету. 

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: розмістити повідомлення у газеті «Запорозька Січ» та на офіційному веб-сайті Запорізької міської 

ради 14.01.2016 р., провести прийом документів з 18.01.2016 р. до 01.03.2016 р., провести установчі збори по 

формуванню нового складу Громадської ради 10.03.2016 р. о 16-00 у великій залі Запорізького міського 

виконавчого комітету. 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала графік прийму документів від громадських організацій: понеділок, 

середа з 10-00 по 12-00 та вівторок, четвер з 15-00 по 17-00, кожну п’ятницю проводити засідання ініціативної 

групи о 16-00. 

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити запропонований графік прийму документів від громадських організацій. 

  

4 питання порядку денного. Про рекомендовану форму зразків документів, які подають громадські 

організації. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала бланк рекомендованого зразка заяви громадської організації для 

підтвердження участі в установчих зборах. 

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити запропонований бланк рекомендованого зразка заяви громадської організації для 

підтвердження участі в установчих зборах (Додаток 1). 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала бланк рекомендованого зразка інформації про результати діяльності 

організації протягом 2014-2015 років. 

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити запропонований бланк рекомендованого зразка інформації про результати діяльності 

організації протягом 2014-2015 років. (Додаток 2). 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала бланк рекомендованого зразка біографічної довідки уповноваженого 

представника громадської організації. 

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити запропонований бланк рекомендованого зразка біографічної довідки уповноваженого 

представника громадської організації (Додаток 3). 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала бланк рекомендованого зразка рішення керівника громадської 

організації (лист про делегування) по питанню делегування представника до складу громадської ради. 

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити запропонований бланк рекомендованого зразка рішення керівника громадської 

організації (лист про делегування) по питанню делегування представника до складу громадської ради 

(Додаток 4). 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала текст пам’ятки членів ініціативної групи по прийому документів від 

громадських організацій. 

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити запропонований текст пам’ятки членів ініціативної групи по прийому документів від 

громадських організацій. 

  

Голова ініціативної групи                                                    К.Ю. Акула 

Секретар засідання                                                             В.В. Бороненков 

 


