
Довідка 

 

16.09.2019 о 17.30 годині у приміщенні Запорізької міської ради відбулося 

засідання Президії Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

 

Присутні: 7 членів Президії 

 

1.  Заслухали звіти голови Громадської ради та голів комітетів.. 

 

2. Чергове Засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради відбудеться 26.09.2019 року о 16.00 годин у Великій залі  Запорізької міської 

ради. 

 

3. Прийнято проект Порядку денного Засідання Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради 19.09.2019 року. 

  

4. Згідно затверджених змін до «Положення Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької місткої ради» Президія проголосувала за наступний список змін у 

складі громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. 

Список на заміну представників громадських організацій 

до складу Громадської ради 
 

№ Прізвище, ім’я та по-батькові 

кандидата 

Зазначення повної назви громадської організації, що 

висунула кандидата 

1.  Єремейчук Валерія Вікторівна  

На Бабенко Віктор Віталійович 

Громадська організація «Я люблю Запоріжжя» 

 

Список на виключення представників громадських організацій 

зі складу Громадської ради 

 

№ Прізвище, ім’я та по-батькові 

кандидата 

Зазначення повної назви громадської організації, що 

висунула кандидата 

1.  Паскевська Юлія Анаталіївна Громадська організація «АФПД» 

2.  Недоля Анатолій Васильович Первинна профспілкова організація ЗНУ  

3.  Стремидло Вадим Іванович Запорізька обласна громадська організація 

«Об’єднання інвалідів Запоріжжя» 

4.  Васильєв Володимир 

Віталійович 

Запорізька обласна громадська організація 

автоперевізників «Рідний край» 

5.  Лисенко Віталій Юрійович Громадська організація «ОППРЗО «Відновлення» 

6.  Наумов Владислав 

Володимирович 

Громадська організація «Громадський захист та 

просвіта» 

7.  Долгополова Інна Леонідівна  Громадська організація «Союз підприємців 

«Промінь» 

8.  Козодавов Сергій Вікторович Громадська організація «Запорізьке міське 

молодіжне товариство вивчення та охорони птахів» 

9.  Шаповал  

Євген Юрійович 

Запорізьке обласний молодіжний центр «Рука 

підтримки»  

 

Список на включення представників громадських організацій 

до складу Громадської ради 

 

 

 



№ Прізвище, ім’я та по-батькові 

кандидата 

Зазначення повної назви громадської організації, що 

висунула кандидата 

1.  Азарова Галина Володимирівна Громадська спілка «ЗП.платформа» 

 

 

 

 

5. Зміни у складі Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської 

ради затвердити на засіданні Громадської ради 26.09.2019 р. 

 

6. Розглянуті поточні питання. 

 

 

Наступне засідання Президії Громадської ради відбудеться за додатковою 

інформацією.  

 

 

Голова Громадської ради  

при виконавчому комітеті  

Запорізької міської ради                                                                                        К.Ю. Акула 

 


