
Протокол 1 
 засідання громадської ради  

при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради  
 

20 січня 2022 року       сесійна зала 
15:00 – 16:00 год.          міської ради  
 

Присутні: 23 члени громадської ради, посадові особи місцевого самоврядування, депутати 
міської ради, секретар міської ради Косяк В.О., начальник управління охорони здоров’я 
міської ради Сакара Т.В., начальник управління культури і туризму міської ради 
Переведенцева О.В., голова ГОВІ «Солдати в Афганістані» Звєрєвщиков Є.В. 

Засідання відкриває і веде голова громадської ради при виконавчому комітеті 
Олександрійської міської ради ЧИЖ Олексій Романович. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Звіт про роботу громадської ради при виконавчому комітеті за 2021 рік. Планування 
роботи на 2022 рік. 
2. Про стан медичного обслуговування жителів громади та заходи щодо профілактики 
захворювання на COVID-19 і фактори ризику. 
3. Заходи по відзначенню: 

1) Дня Соборності України; 
2) Дня пам’яті Героїв Крут; 
3) Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

4. Різне. 
 
ЧИЖ О.Р.: хто за такий порядок денний прошу голосувати: хто «за» - 23, «проти» - 0, 

«утримався» - 0. Одноголосно. 
   
І. 
ЧИЖ О.Р.: переходимо до розгляду питань порядку денного та прошу заслухати перше 

питання. Тож, спершу хочу прозвітувати про роботу громадської ради за 2021 рік та 
переглянути орієнтовний план роботи громадської ради на 2022 рік. 

Громадська рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для 
забезпечення права громадян брати участь в управлінні справами територіальної громади, 
здійсненні громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодженні 
ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та 
реалізації державної політики та вирішення питань місцевого значення. 

У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, 
указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету 
Міністрів України, рішеннями міської ради та цим Положенням. 

Положення про Громадську раду затверджено виконавчим комітетом Олександрійської 
міської ради.  

Громадська рада протягом 2021 року працювала відповідно до Плану роботи 
громадської ради на 2021 рік. Так, було проведено 6 засідань, в ході яких було розглянуто 20 
питань. 

Хотілося б, щоб і в цьому році ви брали активну участь у роботі громадської ради: 
відвідували засідання, приймали участь в обговоренні тих чи інших питань, проявляли 
ініціативу та надавали пропозиції, інформацію отриману під час засідань доводили до членів 
своїх організацій та разом з ними брали активну участь у міських заходах. 

Повна інформація (додаток 1).  
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання? Немає. 



Хочу сказати, що орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю в 
Олександрійській територіальній громаді на 2022 рік затверджений Розпорядженням 
Олександрійського міського голови № р-245-з від 24 грудня 2021 року, був складений 
відповідно до ваших пропозицій. Повна інформація (додаток 2).  

ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання, пропозиції? 
ГОЛОБОРОДЬКО В.В.: пропоную п.30 «Про туристичну галузь та стан архітектурно-

історичних пам’яток Олександрійської територіальної громади» Плану роботи громадської 
ради перенести з вересня місяця на лютий. Так як вважаю за потрібне донести до громади 
міста інформацію про туристичну галузь територіальної громади перед початком весни, адже 
в нашому місті проходять піші екскурсії. 

ЧИЖ О.Р.: в когось ще будуть якісь питання? Немає. 
 
І. ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію про звіт роботи громадської ради при виконавчому комітеті за 2021 рік 

та план роботи  на 2022 рік взяти до відома. 
 
ІІ. 
ЧИЖ О.Р.:  переходимо до другого питання порядку денного. Запрошується  до 

слова Сакара Т.В., начальник управління охорони здоров’я, для інформації присутніх Про 
стан медичного обслуговування жителів громади та заходи щодо профілактики 
захворювання на COVID-19 і фактори ризику. 

САКАРА Т.В.:  проінформувала присутніх про стан медичного обслуговування 
жителів громади, кількість хворих на коронавірус в місті та важливість щеплення від 
COVID-19. Повна інформація (додаток 3).  

ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання? Немає. 
 
ІІ. ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію начальника управління охорони здоров’я Сакари Т.В. про стан 

медичного обслуговування жителів громади та заходи щодо профілактики захворювання на 
COVID-19 і фактори ризику взяти до відома. 

 
ІІІ. 
ЧИЖ О.Р.: переходимо до третього питання порядку денного. Запрошую до слова 

Переведенцеву О.В., начальника управління культури і туризму, для інформації про заходи 
по відзначенню Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут та Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав. 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА О.В.: ознайомила присутніх із низкою заходів, які заплановані до 
22 січня – Дня Соборності України, 29 січня – Дня пам’яті Героїв Крут та 15 лютого – Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Повна інф. (додаток 4,5,6) . 

ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання? Немає.  
  Про відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 
який відзначається 15 лютого, запрошую доповісти Звєрєвщикова Є.В. – голову громадської 
організації воїнів-інтернаціоналістів «Солдати в Афганістані». 

ЗВЄРЄВЩИКОВ Є.В.: 15 лютого у нашій країні відзначається День вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав. Дата вибрана не випадково. Саме цього 
дня у 1989 році була виведена остання колона радянських військ з Демократичної Республіки 
Афганістан. Тож, саме 15 лютого о 10:00 годині пропонуємо провести загальноміський 
мітинг-реквієм та покладання квітів до меморіального комплексу воїнам-інтернаціоналістам, 
загиблим у Республіці Афганістан у 1979-1989 роках. Запрошую всіх присутніх до участі у 
заході. 

ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання? Немає.  
 



ІІІ. ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію начальника управління культури і туризму міської ради Переведенцевої 

О.В. про заходи по відзначенню Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут та Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав, а також інформацію голови 
ГОВІ «Солдати в Афгані» Звєрєвщикова Є.В. про заходи до Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав взяти до відома та прийняти активну участь у їх 
проведенні. 

 
ІV.ЧИЖ О.Р.:  переходимо до четвертого питання порядку денного: Різне. Запрошую 

до слова секретаря міської ради Косяк В.О. 
КОСЯК В.О.:  проанонсувала подію – триденний тренінг для членів ГО (молоді) від 

ГО «Молодіжна платформа».  
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання? Немає. 
 
ІV. ВИРІШИЛИ: 
1.Інформацію секретаря міської ради Косяк В.О. про  триденний тренінг взяти до 

відома та прийняти участь у його проведенні. 
 
ЧИЖ О.Р.: питання є? Немає. 
 
Порядок денний вичерпаний. Дякую всім за роботу. 
  
 
 
 

Голова громадської ради        Олексій ЧИЖ 
 
 
Секретар громадської ради      Марина ДЕРУН 


