ПРОТОКОЛ №35
засідання громадської ради
при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради
15 січня 2020 року
10.00 год. - 12.00 год.

зала засідань
виконавчого комітету

Присутні – члени громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради
(15 осіб, лист присутності додається).
Запрошені – секретар міської ради
Богоявленська О.М., посадові особи місцевого
самоврядування, представники ЗМІ.
Порядок денний:
1. Про суспільно - політичну ситуацію в м. Олександрія у 2020 році (інформує: головний
спеціаліст відділу внутрішньої політики Гур’єва Н.Ф.).
2. Про перспективний план роботи громадської ради на 2020 рік (інформує: голова громадської
ради Болілий О.Є.).
3. Про орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2020 рік (інформує: голова
громадської ради Болілий О.Є.).
4. Про міський план заходів щодо реалізації у 2020 році Національної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки (інформує: головний
спеціаліст відділу внутрішньої політики Гур’єва Н.Ф.).
Відкриває і веде засідання громадської ради голова громадської ради БОЛІЛИЙ О.Є.
БОЛІЛИЙ О.Є. доповів про присутність на засіданні громадської ради
при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради членів громадської ради у кількості 15
осіб, оголосив порядок денний. Запропонував затвердити порядок денний.
Інших пропозицій не поступило.
Вирішили: затвердити порядок денний в такому вигляді:
Голосували: за – «15», проти – «0», утрималось – «0».
І. Слухали: Гур’єву Н.Ф. – головного спеціаліста відділу внутрішньої політики міської
ради Про суспільно - політичну ситуацію в м. Олександрія у 2019 році.
За даними управління державної реєстрації Головного територіального управління
юстиції у Кіровоградській області станом на 01.01.2020 в місті Олександрія зареєстровано:
1)
95 (2019 рік – 95) міських осередків Всеукраїнських політичних партій ;
2) 246 (2019 рік – 234) громадських організацій та 3 у Кіровоградській області;
3) 143 (2019 рік - 1670 первинних профспілкових організацій.
За даними сектору у справах національностей та релігій управління комунікацій з
громадськістю Кіровоградської обласної державної адміністрації станом на 01.01.2020 в м.
Олександрія зареєстровано 50 релігійних організацій.
Протягом 2019 року по місту зареєстровано 9 громадських організацій:
ГО «Люстраційна рада Олександрії» (кер. Кіреєв Сергій Володимирович), ГО “Науковий союз
молоді “Новатор” (кер. Чесницький Данило Олександрович), ГО “Нова Альтернатива” (кер.
Матвієнко Михайло Володимирович), ГО “Олександрія - Моделка” (кер. Остапенко Анатолій
Ксенофонтович), ГО “Фізкультурно - спортивний клуб “ІППОН ДОДЖО” (кер. Махиня Андрій
Олександрович), ГО “Спортивний клуб “Кабуто” (кер. Павліченко Денис Сергійович); ГО
“Алекс Модерн” (кер. Цапюк Ольга Андріївна); ГО“Фізкультурно - спортивний клуб
“ІОСПОРТ” (кер. Солоніна Ілона Сергіївна), ГО “Територія вокального мистецтва” (кер.
Бушмакіна Анастасія Віталіївна).

В 2019 року реєстрацій політичних партій по місту не було.
Протягом 2019 року свою активність в місті показали:
Політичні партії:
Олександрійська міська організація політичної партії «Громадянська позиція», голова осередку
В.Галькун; радикальна партія Олега Ляшка; політична партія «ВО «Батьківщина», голова
В.Журавльов; ВО «Свобода», кер. В.Нечипоренко; "Об'єднання" САМОПОМІЧ"; партія
«Основа»; «Політична партія «Національний корпус», кер. В.Іванченко; політична партія
УКРОП», кер.Р.Солонина; обласна організацієя політичної партії «Українська стратегія»,
голова Д.Сінченко; політична партія «Європейська солідарність», уповноважена особа
А.Альпов;
Громадські організації:
«ОМГО «Нова хвиля», голова В.Дожджаник; ГО «Солідарність», голова А.Воронков; ГО
воїнів-інтернаціоналістів «Солдати в Афгані», голова Є.Звєрєвщиков; ГО «Захисники України –
Олександрійщини», кер. О.Лещенко; ГО «Шлях до життя» голова А.Тримбач; ГО «Серце
матері», керівник Ю.Левандовська; Товариство єврейської культури Єврейська община, голова
ЄО Пирогов О.І., голова ТЄК Пагловець Д.Л.; ГО СК «Спорт мах»; благодійний фонд захисту
дітей «ЛОГОС» Р.Данканіч; «Ретрозліт «Олександрія», голова ГО І.Широкун; Кіровоградський
обласний благодійний фонд захисту дітей «Логос»; міжнародний дитячий благодійний фонд
«Абетка життя», відп. В.Крейтор; ГО
«Авто-мото-клуб
«Олександрія»,
дир.В.Крисько;
Благодійна організація «Олександрійський благодійний фонд «Шлях до життя», кер.А.Тримбач;
ГО «Сильна Олесандрійщина, орг. О.Чиж.
Релігійні організації:
07.01.2019 - заходи, присвячені святкуванню Різдва
Христового, кер. Вітченко М.О.;
12.04.2019 – розважальна програма, вул.Дніпровська,2, Пастор «Церкви християн Повного
Євангелія «Блага вість» М.Вітченко; 27.04.2019 на майданчику біля кафе «Good food»
привітання жителів і гостей міста з Великоднем; 08.01.2019 - різдзвяне свято «Віфлеємське
свято», пл. Соборна, церква християн віри євангельської «Дєвора», пастор Данканіч Р.І.;
28.04.2019 на пл.Соборній урочиста програма, присвячена Великодню; 19.01.2019 - обряд
освячення води, вул.Шевченка,118, настоятель храму Олександра Невського Штанько А.Г.;
28.04.2019 обряд освячення пасок; 03.03.2019 – щорічний фестиваль «Масляна на Перемозі»,
протоієрей храму Різдва Христового Д.Літвінов; встановлення намету для проведення
євангелізаційної роботи щосуботи на площі Соборній, диякон церкви християн віри
євангельської В.Молебний; обряд освячення пасок на прилеглих до Церкви територіях вул.
Братська і вул. Бульварна, Парафія св.Миколая Чудотворця (УАПЦ); обряд освячення пасок від
церкви до братської могили по вул.Таврійській, настоятель Свято-Миколаївської церкви
О.Кузнєцов; спільний загально-громадський захід Православний фестиваль «Велика родина
2019» на площі Соборній; забіг у підтримку акції «За здорове життя», від площі Покровська до
магазину Гірник, Єпископ Олександрійський і Світловодський Боголєп; діяльність
інформаційного намету «Школа Біблії» п. Соборна та пл.Попова, Церква Християн Адвентистів
Сьомого Дня, пастор церкви Д.Будник; навчально-розважальна гра для дітей «Країна
здоров’я»; дитяча активна площадка «Happу Time», пл. Соборна, пастор церкви «Ковчег
спасіння» Союзу «Церква Божа України»; поминальні заходи з нагоди вшанування пам’яті
жителів Олександрії – жертв війни 1941-1945 років, Олександрійська єпархія, Архієпископ
Олександрійський і Світловодський Боголєп; молодіжна вулична акція за здоровий спосіб
життя, Церква Християн Повного Євангелія «Блага вість», пастор М.Вітченко.
Гур’єва Н.Ф. підсумувала, що в цілому суспільно-політична ситуація в місті у 2019 році
була стабільною та не виходила за межі порушення чинного законодавства, хоч у 2019 році
було 2 виборчих етапи: парламентські та Президентські вибори.
І. Вирішили: інформацію Гур’євої Н.Ф. про суспільно-політичну ситуацію в місті за
2019 рік взяти до уваги.
Голосували: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

ІІ. Слухали: Болілого О.Є. – голову громадської ради при виконавчому комітеті, який
ознайомив присутніх з перспективним планом роботи громадської ради на 2020 рік (додається).
Виступив: Піщанський О.І. запропонував затвердити перспективний план роботи
громадської ради на 2020 рік, так як всі пропозиції щодо плану на наступний рік були
враховані.
Інших пропозицій не поступило.
ІІ. Вирішили: затвердити перспективний план роботи громадської ради на 2020 р.
Голосували: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
ІІІ. Слухали: Болілого О.Є. – голову громадської ради при виконавчому комітеті,
який ознайомив присутніх із орієнтовним планом роботи з громадськістю на 2020 рік
(додається).
Виступила: Мариненко Г. Г.– запропонувала затвердити орієнтовний план консультацій
з громадськістю на 2020 рік.
Інших пропозицій не поступило.
ІІІ. Вирішили:
затвердити орієнтовний план консультацій з
громадськістю на 2020 рік.
Голосували: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
VІ. Слухали: Гур’єву Н.Ф. – головного спеціаліста відділу внутрішньої політики міської
ради, яка ознайомила присутніх з міським планом заходів щодо реалізації у 2020 році
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020
роки ( додається).
Вороніна А.Д.: запропонувала затвердити зазначений план заходів.
Інших пропозицій не поступило.
VІ. Вирішили: затвердити міський план заходів щодо реалізації у 2020 році
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020
роки.
Голосували: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Болілий О.Є. подякував присутнім за роботу та закрив засідання громадської ради.

Голова громадської ради
при виконавчому комітеті
Олександрійської міської ради

Олексій БОЛІЛИЙ

