
 
  

ПРОТОКОЛ № 2  

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СТУДЕНТІВ  

ЗАПОРІЗЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ  

   

 

22.10.2021 р.  м. Запоріжжя 

ПРИСУТНІ:  Мірошникова Я.О.; Агішев А.І.; Попова К.О.; Косарев М.Р.; 

Желіховський П.А.; Поліщук Д.М.; Іванова К.А.; Тадевосян В.А.; Дроздова 

Є.О.; Боярінцева В.О.; Міщенко П.І.; Досунму Д.М.; Тарасов А.Б.; Богданов 

О.Ю.; Пєлєван А.Є. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 

1.Доповідь про роботу спортивного сектора за період з 21.09.21 по 

21.10.21. 

2.Доповідь про роботу інформаційного сектора за період з 21.09.21 по 

21.10.21. 

3.Доповідь про роботу культурно-масового сектора за період з 21.09.21 по 

21.10.21. 

4.Доповідь про роботу волонтерського сектора за період з 21.09.21 по 

21.10.21. 

5.Доповідь про кіберспортивний турнір. 

6.Доповідь про підготовку до святкування Гелловіну. 

7.Доповідь про поїздку до притулку "Дай Лапу". 

8.Доповідь про створення чату "Старостат". 

9.Доповідь про організацію та проведення кінотеатру у аудиторіях до 

святкування Міжнародного Дня студента. 



10.Доповідь про допомогу адміністрації ЗВО у проведенні "Науково-

практичної конференції студентів". 

 

1.Слухали:Звіт голови спортивного сектора Поліщука Д.М. про роботу 

сектора за період з 21.09.21 по 21.10.21. 

Ухвалили:Звіт голови спортивного сектора Поліщука Д.М. про роботу 

сектора за період з 21.09.21 по 21.10.21 взяти до уваги. 

 

2.Слухали:Звіт голови інформаційного сектора Іванової К.А. про роботу 

сектора за період з 21.09.21 по 21.10.21. 

Ухвалили:Звіт голови інформаційного сектора Іванової К.А. про роботу 

сектора за період з 21.09.21 по 21.10.21 взяти до уваги. 

 

3.Слухали:Звіт голови культурно-масового сектора Тадевосяна В.А. про 

роботу сектора за період з 21.09.21 по 21.10.21. 

Ухвалили:Звіт голови культурно-масового сектора Тадевосяна В.А. про 

роботу сектора за період з 21.09.21 по 21.10.21 взяти до уваги. 

 

4.Слухали:Звіт голови волонтерського сектора Дроздової Є.О. про роботу 

сектора за період з 21.09.21 по 21.10.21. 

Ухвалили:Звіт голови волонтерського сектора Дроздової Є.О. про роботу 

сектора за період з 21.09.21 по 21.10.21 взяти до уваги. 

 

5.Слухали:Голову спортивного сектору Поліщука Д.М. із пропозицією 

провести кіберспортивний турнір для студентів інституту та коледжу з гри 

"CS:GO". 

Проголосували: Щодо проведення кіберспортивного турнір для студентів 

інституту та коледжу з гри "CS:GO". 

«ЗА» - 10; «ПРОТИ» - 0 ; «УТРИМАЛИСЬ» - 5 . 

Ухвалили:Розпочати підготовку до проведення кіберспортивного турніру 

для студентів інституту та коледжу з гри "CS:GO". 

Термін виконання: протягом навчального року. 



Відповідальні: Поліщук Д.М. 

 

6.Слухали:Голову культурно-масового сектору Тадевосяна В.А. із 

пропозицією прикрасити приміщення ЗВО з приводу святкування Гелловіну. 

Проголосували:Щодо прикрашання приміщення ЗВО  з приводу 

святкування Гелловіну. 

«ЗА» - 15; «ПРОТИ» - 0 ; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 . 

Ухвалили:Прикрасити приміщення ЗВО з приводу святкування 

Гелловіну. 

Термін виконання: 30.10.2021 

Відповідальні: Тадевосян В.А., Богданов О.Ю. 

 

7.Слухали:Голову волонтерського сектору Дроздову Є.О. із пропозицією 

почати збори до притулку "Дай Лапу" та організувати поїздку з можливістю 

провести час із тваринами притулку.  Також під час святкування Гелловіну 

підготувати акцію для сбору коштів. 

Проголосували:Щодо зборів до притулку "Дай Лапу" та організації 

поїздки з можливістю провести час із тваринами притулку.   

«ЗА» - 14; «ПРОТИ» - 0 ; «УТРИМАЛИСЬ» - 1 . 

Ухвалили:Почати збори до притулку "Дай Лапу" та організувати поїздку 

з можливістю провести час із тваринами притулку. 

Термін виконання: 07.11.2021 

Відповідальні: Дроздова Є.О., Мірошникова Я.О. 

 

Проголосували:Щодо проведення акції по збору коштів під час 

святкування Гелловіну. 

«ЗА» - 15; «ПРОТИ» - 0 ; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 . 

Ухвалили:Провести акцію збору коштів під час святкування Гелловіну. 

Термін виконання: 01.11.2021 

Відповідальні: Досунму Д.М., Дроздова Є.О., Мірошникова Я.О. 

 

 



8.Слухали:Голову навчально-наукового сектору Боярінцеву В.О. із 

пропозицією створити чати "Старостату" для старост академічних груп 

інституту та коледжу з ціллю налагодити комунікацію між Студентською радою 

та студентами. 

Проголосували:Щодо створення чатів "Старостат" для студентів 

інституту та коледжу. 

 «ЗА» - 14; «ПРОТИ» - 0 ; «УТРИМАЛИСЬ» - 1 . 

Ухвалили:Створити чати "Старостату" для старост академічних груп 

інституту та коледжу 

Термін виконання: протягом діючого навчального семестру. 

Відповідальні: Боярінцева В.О., Мірошникова Я.О. 

 

9.Слухали: Голову культурно-масового сектору Тадевосяна В.А. із 

пропозицією організувати кінотеатр у аудиторії приурочений до святкування 

Міжнародного Дня студента. 

Проголосували:Щодо організації та проведення святкування 

Міжнародного Дня студента. 

«ЗА» - 15; «ПРОТИ» - 0 ; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 . 

Ухвалили: Організувати та провести святкування Міжнародного Дня 

студента. 

Термін виконання: до 17.11.2021 

Відповідальні: Тадевосян В.А. 

 

10.Слухали:Голову Студентської ради Мірошникову Я.О. про проведення 

"Науково-практичної конференції студентів" та пропозицію допомогти 

адміністрації ЗВО із поширенням інформації про проведення конференції та 

реєстрацією. 

Проголосували:Щодо поширення інформації про проведення "Науково-

практичної конференції студентів". 

«ЗА» - 15; «ПРОТИ» - 0 ; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 . 

Ухвалили: Створити пости у соціальних мережах для поширення 

інформації про конференцію серед студентів. 



Термін виконання: 07.12.2021 

Відповідальні: Іванова К.А., Косарев М.Р. 

 

Проголосували:Щодо організації реєстрації на "Науково-практичній 

конференції студентів". 

«ЗА» - 15; «ПРОТИ» - 0 ; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 . 

Ухвалили: Розпочати підготовку до реєстрації на конференції. 

Термін виконання: до 07.12.2021 

Відповідальні: Мірошникова Я.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головуючий зборів 

 

 

 

Мірошникова Я.О.     ______ 

Секретар  Агішев.А.І.                ______ 

 

 


