
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Керуючий справами 
виконкому ради 
 
            Р.А. Омельянович 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
засідання Консультаційної ради внутрішньо переміщених осіб при 

Запорізькому міському голові 
 

22.06.2020                                                                                      велика зала МВК 

15.00 

 
Присутні: Омельянович Р.А., Пустоваров А.І., Чорна І.С., Мартиновська І.В., 
Бланк П.В., Бондаренко Л.В., Ванюхіна С.А., Вітковська Н.В., Дунаєва В.В., 
Доля В.В., Дівєєва О.В., Зіновенко О.О., Макая О.А., Маковей С.А., 
Москаленко С.О., Ніколаєв В.А, Перепелиця А.М., Савенко О.В., 
Чечель С.М. 
 

Присутніх членів Координаційної ради – 19 осіб. 

 

Порядок денний: 

1. Інформація керуючого справами виконкому Запорізької міської ради 

Омельяновича Р.А. про створення Консультаційної Ради внутрішньо 

переміщених осіб при Запорізькому міському голові (далі – Консультаційна 

рада). 

2. Інформація про стан справ забезпечення прав внутрішньо переміщених 

осіб в м. Запоріжжі 

3. Про затвердження стратегічних напрямків діяльності Консультаційної 

ради. 

4. Про порядок залучення додаткових членів Консультаційної ради, 

шляхом відкритого голосування. 

5. Про створення комісії відповідно до стратегічних напрямів діяльності 

Консультаційної ради. 

6. Про дату наступного засідання Консультаційної ради. 

 

1. Слухали інформацію Омельяновича Р.А. про створення 

Консультаційної ради. Інформацію прийняли до уваги. 

 

2. Слухали інформацію заступника голови Консультаційної ради 

Чорну І.С.  

Голосували: «За»-19, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: Прийняти до відома заслухану інформацію.  

 

3. Слухали пропозиції представників Консультаційної ради (додаються).  

Голосували: «За»-19, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: Затвердити стратегічні цілі та завдання Консультаційної ради 

(додаються). 

 



4. Слухали пропозицію члена Консультаційної ради Ванюхіної С.А. про 

порядок залучення додаткових членів Консультаційної ради, шляхом 

відкритого голосування 

 

Запропонували: Розмістити на строк протягом 10 днів на фейсбук 

сторінці групи внутрішньо переміщених осіб анкети кандидатів, після чого 

провести у десятиденний термін відкрите онлайн-голосування, за кандидатів. 

На сайті міської ради на відповідній сторінці розмістити повідомлення про 

можливість прийняти участь у виборах. На наступному засіданні 

Консультаційної ради внутрішньо переміщених осіб затвердити 3-х осіб, які 

увійдуть до складу Консультаційної ради. 

Голосували: «За»-19, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

5. Слухали пропозицію заступника голови Консультаційної ради 

Чорної І.С. про створення комісії відповідно до стратегічних напрямів 

діяльності Консультаційної ради. 

 

Вирішили: Доручити заступнику голови Консультаційної ради 

Чорної І.С. надати пропозиції щодо закріплення представників з числа 

внутрішньо переміщених осіб, які будуть закріплені для комунікації із 

відповідними виконавчими органами міської ради. 

Голосували: «За»-19, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

6. Слухали пропозицію керуючого справами виконкому Запорізької 

міської ради Омельяновича Р.А. провести наступне засідання 

Консультаційної ради 23.07.2020. 

 

Голосували: «За»-19, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Вирішили: Провести наступне засідання Консультаційної ради 

23.07.2020. 

 

 

 

 

 

Протокол вела                                                                           І.В. Мартиновська  
(233-11-90) 


