
 
  

ПРОТОКОЛ № 3  

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СТУДЕНТІВ  

ЗАПОРІЗЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ  

 

  

 

29.11.2021 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.; Досунму Д.М.; Тарасов А.Б.; Толочин А.Г.; Лещенко 

О.Я 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 

1.Доповідь про роботу інформаційного сектора за період з 22.10.21 до 

28.11.21. 

2.Доповідь про роботу культурно-масового сектора за період з 22.10.21 до 

28.11.21. 

3.Доповідь про роботу волонтерського сектора за період з 22.10.21 до 

28.11.21. 

4.Доповідь про роботу навчально-наукового сектора за період з 22.10.21 

до 28.11.21. 

5.Доповідь щодо поширення інформації про науково-практичну 

конференцію студентів. 

6.Доповідь про підготовку реєстрації на науково-навчальну конференцію 

студентів. 

7.Доповідь про підготовку до святкування Нового року та Різдва. 



8.Доповідь про збір новорічних подарунків до "Василівської  спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату". 

9.Доповідь про проєкт сортування сміття. 

 

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

сектора за період з 22.10.21 до 28.11.21. 

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

сектора за період з 22.10.21 до 28.11.21 взяти до уваги. 

 

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

роботу сектора за період з 22.10.21 до 28.11.21. 

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

роботу сектора за період з 22.10.21 до 28.11.21 взяти до уваги. 

 

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

сектора за період з 22.10.21 до 28.11.21. 

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

сектора за період з 22.10.21 до 28.11.21 взяти до уваги. 

 

4.Слухали:Звіт голови навчально-наукового сектора Боярінцевої В.О. про 

роботу сектора за період з 22.10.21 до 28.11.21. 

Ухвалили:Звіт голови навчально-наукового сектора Боярінцевої В.О. про 

роботу сектора за період з 22.10.21 до 28.11.21 взяти до уваги. 

 

5.Слухали:Звіт голови інформаційного сектору Іванової  К.А. щодо 

поширення інформації про науково-практичну конференцію студентів у 

соціальних мережах Студентського самоврядування. 

Ухвалили:Звіт голови інформаційного сектора Іванової К.А. щодо 

поширення інформації про науково-практичну конференцію студентів у 

соціальних мережах Студентського самоврядування  взяти до уваги. 

 



6.Слухали:Звіт голови Студентського самоврядування Мірошникової 

Я.О. щодо організації реєстрації на науково-практичну конференцію студентів. 

Ухвалили:Звіт голови Студентського самоврядування Мірошникової Я.О. 

щодо організації реєстрації на науково-практичну конференцію студентів взяти 

до уваги. 

 

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

пропозицією прикрасити приміщення ЗВО з приводу святкування Нового року 

та Різдва. 

Проголосували:Щодо прикрашання приміщення ЗВО  з приводу 

святкування Нового року та Різдва. 

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

Ухвалили:Прикрасити приміщення ЗВО з приводу святкування Нового 

року та Різдва. 

Термін виконання: 04.12.2021 

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

 

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

почати збір новорічних подарунків до "Василівської  спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату". 

Проголосували:Щодо збору новорічних подарунків до "Василівської  

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату". 

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

Ухвалили:Почати збір новорічних подарунків до "Василівської  

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату". 

Термін виконання: 15.12.2021 

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

 

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

створити проєкт сортування сміття у межах ЗВО. 

Проголосували:Щодо створення проекту сортування сміття. 

«ЗА» - 10; «ПРОТИ» - 0 ; «УТРИМАЛИСЬ» - 4 . 



Ухвалили: Написати заяву на ім’я ректора, пояснюючи мету, актуальність 

та етапи проекту.   

Термін виконання: 01.12.2021 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головуючий зборів 

 

 

 

Мірошникова Я.О.     ______ 

Секретар  Агішев.А.І.                ______ 

 

 


