
Протокол №1 

засідання ініціативної групи з підготовки та проведення звітно-виборчих 

зборів по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради 

Дата і час проведення: 11.01.2021 о 09-30 

Місце проведення: платформа Zoom 

Присутні: 7 членів ініціативної групи з 7 

1 питання порядку денного. Про обрання голови ініціативної групи. 

Слухали: Омельянович Р.А., який запропонував обрати головою 

ініціативної групи Акула К.Ю. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

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 Міщенко О.С. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити секретарем ініціативної групи Міщенко О.С. 

3 питання порядку денного. Про проведення установчих зборів по 

формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради. 

Слухали: Омельяновича Р.А., який запропонував провести звітно-виборчі 

збори по формуванню нового складу Громадської ради 16.02.2021 р. о 10-00 

у платформі Zoom. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: провести звітно-виборчі збори по формуванню нового складу 

Громадської ради 16.02.2021 р. о 10-00 у платформі Zoom. 

4 питання порядку денного. Розробити членам ініціативної групи регламент 

роботи проведення звітно-виборчих зборів. 



Слухали: Акула К.Ю, яка запропонувала членам ініціативної групи 

розробити регламент роботи проведення звітно-виборчих зборів. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: членам ініціативної групи розробити регламент роботи 

проведення звітно-виборчих зборів. 

5 питання порядку денного. Про розміщення протоколу№1 засідання 

ініціативної групи та оголошення про дату, час та місце проведення звітно-

виборчих зборів на офіційному веб-сайті Запорізької міської влади. 

Слухали: Акула К.Ю, доручила секретарю ініціативної групи Міщенко О.С. 

розмістити протокол №1 засідання ініціативної групи та оголошення про 

дату, час та місце проведення звітно-виборчих зборів на офіційному веб-сайті 

Запорізької міської влади. 

Голосували: «За»-7, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: доручити секретарю ініціативної групи Міщенко О.С. розмістити 

протокол №1 засідання ініціативної групи та оголошення про дату, час та 

місце проведення звітно-виборчих зборів на офіційному веб-сайті Запорізької 

міської влади. 

 

О 09-50 Акула К.Ю. закрила засідання. 

 

 

Голова ініціативної групи                                           К.Ю. Акула 

Секретар засідання                                                    О.С. Міщенко 


