
Протокол №2 

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:                                          12.02.2016 о 16-00 

  

Місце проведення:                                                  приміщення Громадської ради 

                                                                                     1-ий поверх Запорізької міської ради 

  

Присутні:                                                              8 членів ініціативної групи з 15 

  

1 питання порядку денного. Про розгляд та прийом документів від громадських організацій, поданих до 

12.02.2016 року включно. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Запорізький Колорит». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізький Колорит». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Я люблю Запоріжжя». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Я люблю Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Молодіжна юнацька школа стрілкової майстерності і патріотичного виховання». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Молодіжна юнацька школа 

стрілкової майстерності і патріотичного виховання». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий профспілковою 

організацією ПАТ «Запоріжтрансформатор». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий профспілковою організацією ПАТ «Запоріжтрансформатор». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «ЗМОДСББ «Наше житло». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «ЗМОДСББ «Наше житло». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Центр здорової молоді». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр здорової молоді». 



Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Громадський захист та просвіта». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Громадський захист та просвіта». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Запорізька справа». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька справа». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий Запорізькою 

міською організацією Української спілки ветеранів Афганістану. 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською організацією Української спілки 

ветеранів Афганістану. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий Запорізькою 

міською екологічною молодіжною громадською організацією «Еколюд». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською екологічною молодіжною громадською 

організацією «Еколюд». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий Запорізькою 

благодійною організацією «Благодійний фонд «Дельфін». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою благодійною організацією «Благодійний фонд 

«Дельфін». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Клуб Ермітаж». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Клуб Ермітаж». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Волонтерський центр Запоріжжя». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Волонтерський центр 

Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Запорізька міська організація ветеранів Чехословаччини». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька міська організація 

ветеранів Чехословаччини». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий благодійним 

фондом «Фонд сприяння обороні Запорізької області». 



Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом «Фонд сприяння обороні Запорізької 

області». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Союз органів самоорганізації населення Запоріжжя». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Союз органів самоорганізації 

населення Запоріжжя». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Благодійний фонд «Голос серця». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Благодійний фонд «Голос серця». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Запорізький антитерористичний центр». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізький антитерористичний 

центр». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Запорізька скала». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька скала». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Центр екологічної культури у Запоріжжі». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр екологічної культури у 

Запоріжжі». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією «Асоціація зовнішньої реклами України». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Асоціація зовнішньої реклами 

України». 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською 

організацією учасників миротворчих операцій «Миротворець». 

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією учасників миротворчих операцій 

«Миротворець». 

  

2 питання порядку денного. Про дату наступного засідання ініціативної групи. 

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала провести наступне засідання 19.02.2016 на 16-00. 



Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: провести наступне засідання 19.02.2016 на 16-00. 

  

О 17-00 Акула К.Ю. закрила засідання. 

  

Голова ініціативної групи                                                              К.Ю. Акула 

Секретар засідання                                                                        В.В. Бороненков 

 


