
 ПРОТОКОЛ №36 
засідання громадської ради  

при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради  
 

12 лютого 2020  року     зала засідань  
10.00 год.                  виконавчого комітету  
 
Присутні – члени громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради 
(17 осіб, лист присутності додається). 
Запрошені – керуючий    справами    виконавчого   комітету   Чеботарьов В.В., посадові особи      
місцевого самоврядування, представники ЗМІ. 
 
Порядок денний: 
 
1.Соціально-економічна ситуація в місті Олександрія (інформує керуючий справами 
виконавчого комітету Чеботарьов В.В.). 
2. Про   відзначення   дня   вшанування   учасників   бойових   дій   на   території   інших держав  
(інформує: головний спеціаліст відділу внутрішньої політики Гур’єва Н.Ф. та голова ГО 
«Олександрійські воїни-інтернаціоналісти «Солдати в Афгані» Звєрєвщиков Є.В.). 
3. Про заходи присвячені  8 Березню та святкуванню Шевченківських днів (інформує начальник 
управління культури і туризму міської ради Переведенцева О.В.). 
4. Про зміни та доповнення в законодавстві України в частині надання державних соціальних 
допомог, пільг та субсидій (інформує начальник управління праці та соціального захисту 
населення міської ради Назаренко О.А.). 
5. Різне. 
 
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 17 осіб, оголосив 
порядок денний. Запропонував затвердити порядок денний.  

Інших пропозицій не поступило. 
Вирішили:  затвердити порядок денний в такому вигляді:  
Голосували: за – «17», проти – «0», утрималось – «0». 

 
 І. Слухали: Чеботарьова В.В., який зазначив, що бюджет міста на 2020 рік було прийнято 
в грудні 2019 року. Він як і попередні бюджети дефіцитний, проте дефіцит бюджету складає 27-
28 млн.грн., які ми плануємо перекрити за рахунок власних надходжень та державної субвенції. 
Власні надходження складають близько 300 млн.грн. Ми плануємо їх збільшити за рахунок 
легалізації найманої праці, земельного податку та інших податків і зборів.  
 Проблем в місті чимало, та є і перспективи розвитку міста: планується продовження 
ремонту доріг, шкіл, дитячих садків, лікарень, модернізація вуличного освітлення, відкриття 
нових робочих місць, за рахунок модернізації виробництва на місцевих підприємствах, а 
найголовніше – збережено бюджетну галузь та її працівників. 
 Сьогодні головними питаннями, які стоять перед жителями міста є - оплата за житлово-
комунальні послуги, у зв’язку з зростанням тарифів. Міська влада скоригувала тарифи на тепло 
у бік зменшення, 6 депутатів обласної ради від міста відстоюють питання зменшення тарифів на 
рівні області. Проте ще залишаються невирішеними питання щодо тарифів на воду та 
транспортування газу.  

І. Вирішили: інформацію Чеботарьова В.В. про соціально-економічну ситуацію в місті  
взяти до уваги. 
 Голосували: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає. 



 ІІ. Слухали: Гур’єву Н.Ф., яка повідомила, що підготовлено рішення виконавчого 
комітету, яке буде розглянуте на засіданні виконкому 13 лютого, щодо затвердження Плану 
заходів з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав, серед яких: 

- оформлення тематичної інформації «Афганістан. Пройшли роки, а серце пам’ятає»; 
- година пам’яті: «Згадай, Афганістан, синів полеглих України!»; 
- літературно-музичний відео-фактаж: «Афганістан вчив! Афганістан карав!  

Афганістан випробував!»; 
- урок мужності: «Час і досі не загоїв рани»; 
- години спілкування «Юність,  обпалена війною» до Дня вшанування учасників  

бойових дій на території інших держав; 
- героїко – патріотична година: «Вже стільки років  проминуло, а біль у серці б’є і  

б’є» та інші. 
Управління   охорони   здоров’я   міської ради забезпечить  надання  якісної  медичної    

допомоги  учасникам   бойових   дій   на територіях  інших  держав  при  зверненні в поліклініку 
та проведення  щорічного медичного обстеження і диспансеризації, та забезпечить  
направлення на планове   лікування    в   обласному   шпиталі    ветеранів     війни    м. 
Кропивницького  та  Українському  державному   медико – соціальному   центрі  ветеранів 
ВВВ, учасників бойових дій на території інших держав.  

Управління  праці  та  соціального  захисту  населення  міської  ради   в  свою чергу  проведе  
виплати щорічної разової грошової допомоги до 05 травня учасникам бойових дій на територіях 
інших держав, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам загиблих (померлих) ветеранів 
війни та забезпечить їх пільгами і  санаторно-курортними путівками. 
 Звєрєвщиков Є.В. зазначив, що хотів би виконати приємну місію і вручити Степану 
Кириловичу медаль І ст. «За заслуги» (рішення Президії української спілки ветеранів 
Афганістану, лютий 2020 року, м.Київ). Євген Володимирович подякував міському голові, 
депутатському корпусу та всім працівникам міської ради за співпрацю та за посильну 
допомогу, яку вони надають, в т.ч. за матеріальну допомогу сім’ям загиблих. Повідомив, що 15 
лютого о 9.30 год на площі Соборній відбудеться збір учасників бойових дій, о 9.45 год 
урочиста хода від площі Соборної до пам’ятної стели афганцям на пл. Героїв Чорнобиля, о 
10.00 год відбудеться мітинг-реквієм, а в 11.30 в Церкві Святих Федора та Анастасії пройде 
панахида по загиблим воїнам. 
 Болілий О.Є. запропонував присутнім долучитися до затверджених заходів з нагоди Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

ІІ. Вирішили: інформацію Гур’євої Н.Ф. та Звєрєвщикова Є.В. про заходи з підготовки  
та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав взяти до уваги 
та прийняти активну участь у їх проведенні. 
 Голосували: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає. 

ІІІ. Слухали:  Переведенцеву О.В.,   яка    ознайомила    присутніх    із    заходами,    що 
плануються в місті до 8 Березня та Шевченківських днів. 

Зокрема, до 8 Березня в бібліотечних та музейних закладах пройдуть: 
- Виставка-вітання «Жінки – це квіти України; 
- Бестселер-шоу «Розумна, сильна, вольова»; 
- Літературний калейдоскоп «Жінка в історії України»; 
- Майстер-клас із виготовлення святкової листівки "Все що зроблене руками, дороге для мами" 
- Звітна виставка творчих робіт учасниць клубу «Олександрійська веселка» «Вернісаж  
творчості»; 
- Виставка-колаж «У жінки душа народу» до мiжнародного жiночого дня; 
- Інформаційно-просвітницький захід «Жінки в історії Укаїни»; 
- Інтерактивна година «Жінки завжди прекрасні» до міжнародного жіночого дня; 
- Інформаційна година «Видатні жінки Олександрії». 

До Шевченківських днів в місті пройдуть: 



- Виставка одного автора: «Шевченко: відомий та невідомий»; 
- Мистецький круїз: «Бронзовий родовід генія: пам’ятники Т.Г.Шевченка в Україні та за  

кордоном»;  
- Виставка-дата: «Т.Г. Шевченко. Він для усіх століть.»; 
- Гала-вистава: «Назар Стодоля»; 
- Літературно-мистецький круїз: «Бронзовий родовід генія: пам’яники Т. Г Шевченка в  

Україні та за кордоном» до дня  народження Т.Г.Шевченка  
- Літературне знайомство: «Доля великого Тараса» та ін. 
- 09.03.2020 Літературно-музична композиція: «Свої думки, діла і заповіти – як вічне  

світло, як весняні квіти » запрошуються всі бажаючі. 
ІІІ. Вирішили: інформацію про проведення заходів з нагоди 8 Березня і Шевченківських 
днів  взяти до відома та прийняти в міських заходах активну участь. 
Голосували: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає. 
 
ІV. Слухали: Назаренко О.А., яка ознайомила присутніх із ситуацією по наданню пільг  

та субсидій населенню міста. Зокрема, Олена Анатоліївна зазначила, що як і в інших сферах, 
система соціального захисту населення постійно реформується, удосконалюється, наближається 
до адресності надання. В минулому році була запроваджена грошова форма надання пільг і 
субсидій.  

У 2019 році 7217 чол. отримувачів державних соціальних допомог отримали 142 913,80 
тис.грн.; 14,5 тис. чол отримали субсидію та 3.6 тис. чол. – пільги. Загальна сума коштів 
наданих у 2019 році складає 305 млн.грн. 

З жовтня 2019 року пільги також почали надаватись у грошовій формі. Виплата 
державних соціальних допомог раніше виплачувалась через субвенцію, яка заходила в міський 
бюджет, - зараз виплати здійснюються з державного бюджету. Крім того, велика увага зараз 
приділяється сімейним формам виховання, оплата яких також здійснюється через соцзахист. 

ІV. Вирішили:   інформацію Назаренко О.А. взяти до відома.    
Голосували: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає. 
 
V. Слухали: Болілого О.Є. який повідомив, що поступає багато скарг щодо тарифів на  

житлово-комунальні послуги, зокрема, плати за транспортування газу та запропонував 
присутнім звернутися до Голови Верховної Ради України Д.Разумкова і голови нацкомісії, що 
здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг В.Тарасюка. 

 
Піщанський О.І. висловив своє бачення цього питання і запропонував задати декілька  

питань: звідки взявся тариф за транспортування газу? Субсидія не буде призначена на суму 
оплати транспортування за газ? Оплата за транспортування – це і додаткова плата за квитанцію 
в банку?! Як бути жителям приватного сектору, які самі купляли труби, прокладали через своє 
подвір’я, їх красять та інше. Та запропонував крім листа, який направити у відповідні 
структури, – запросити народного депутата О.Воронька  на зустріч із жителями міста. 

 
V. Вирішили 
1.Направити листи від громадської ради міста Олександрії  
1) Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову та 
2) Голові нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг Валерію Тарасюку. 
Голосували: «за» - 17, «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  


