
ПРОТОКОЛ №2 
засідання громадської ради 

при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради 
 

05 травня 2022 року         сесійна зала 
15:00 – 16:00 год.             міської ради  

 
Присутні: 13 членів громадської ради оф-лайн, 9 членів громадської ради онлайн (група 
«Громадська рада» у вайбері) та 3 члени громадської ради (особистий чат голови громадської ради) 
– всього 25; посадові особи місцевого самоврядування, депутати міської ради Рушковський О.В. та 
Панібратенко О.І. 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про розгляд звернення голови ГО «Олександрійці» Н. ДОССЕНИ. 
2. Різне. 

 
ЧИЖ О.Р.: хто за такий порядок денний прошу голосувати: хто «за»? - 25, «проти» -немає. 

Одноголосно. 
І. ЧИЖ О.Р.: враховуючи ситуацію в країні, у зв’язку з воєнною агресією росії, не всі члени 

громадської ради присутні сьогодні на засіданні. Проте, відповідно до Положення про Громадську 
раду, затвердженого виконавчим комітетом Олександрійської міської ради, відсутні члени 
громадської ради мають право брати участь в голосуванні онлайн. Тож кворум є, засідання 
громадської ради правомочне. 

На моє ім’я надійшов лист від голови ГО «Олександрійці» Назара Доссени з проханням 
провести позачергове засідання громадської ради на якому розглянути питання засудження 
незаконної і невиправданої збройної агресії росії проти України та визнання політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» та її фракції в Олександрійській міській раді 
колаборантом (лист додається). 

Слово надається Назару Доссені. 
ДОССЕНА Н.: звернутися до громадської ради із заявою розглянути вищезазначені питання 

мене змусила активна життєва позиція і небажання миритися із подіями, які зараз відбуваються в 
нашій країні і нашому місті. Тому я звертаюся до вас, як до громадськості міста (представників 
громадських та релігійних організацій), обговорити ці питання, висловити свою думку та прийняти 
відповідне рішення. 

ГОЛОБОРОДЬКО В.В.: дуже радий, що нарешті і в нашому місті ми обговорюємо питання 
військової агресії росії та діяльність ОПЗЖ. Однозначно підтримую Назара Доссену у його 
пропозиціях щодо засудження незаконної і невиправданої збройної агресії росії проти України та 
визнання політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» та її фракції в 
Олександрійській міській раді колаборантом. 

Всі присутні члени громадської ради та члени громадської ради, які висловили свою 
думку онлайн, одноголосно підтримали пропозицію Н.Доссени. 

ЧИЖ О.Р.: Голосуємо 2 пункти:  
1. Хто за те, щоб засудити незаконну і невиправдану збройну агресію російської федерації 

проти України, її військові злочини проти Українського народу прошу голосувати: хто «за»? – 25, 
«проти» - немає. Одноголосно. 

2. Хто за те, щоб визнати політичну партію «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» та 
її фракцію в Олександрійській міській раді Кіровоградської області 8восьмого скликання 
колаборантом, прошу голосувати: хто «за»? – 25, «проти» – немає. Одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Рішуче засудити незаконну та невиправдану збройну агресію російської федерації проти 

України, її військові злочини проти Українського народу.  
2. Визнати Політичну партію «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» та її фракцію в 

Олександрійській міській раді Кіровоградської області восьмого скликання колаборантом. 
3. Рекомендувати    Олександрійській    міській    раді    розглянути   дані питання на  

найближчій сесії міської ради. 
ІІ. РІЗНЕ 
ГОЛОБОРОДЬКО В.В.: у цей важкий для країни час, для наших жителів та переселенців із 

окупованих районів та районів бойових дій, необхідно відновлювати різні сфери життєдіяльності 



міста. Відновити роботу громадської ради, проведення засідань та розгляд важливих питань 
сьогодення; продовжити роботу краєзнавчо-туристичного напрямку та ін. 

БОЛІЛИЙ О.Є.: чому не піднімаємо питання про діяльність церкви московського 
патріархату, адже ми бачимо поведінку священнослужителів МП в окупованих районах та там, де 
ступала нога російського солдата?! 

ЯРОВИЙ С.В.: щоб розібратися у церковних справах необхідно трішки вдатися до історії. 22 
квітня 2018 р. Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату прийняв до розгляду 
Звернення від Президента та Верховної Ради України до Вселенського Патріарха Варфоломія про 
надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні, а також звернення ієрархів 
українських православних церков — УПЦ КП і УАПЦ.  

15 грудня 2018 року на помісному об'єднавчий соборі за участю ієрархів УПЦ КП, УАПЦ  та 
двох єпископів УПЦ (МП) утворилася Православна церква України. Предстоятелем новоствореної 
церкви став митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко). Підсумком цього процесу 
стало отримання Томосу про автокефалію, яке відбулося 6 січня 2019 року. 

БОЛІЛИЙ О.Є.: чомусь на засідання не прийшли 3 члени громадської ради, представники 
релігійних організацій московського патріархату?! 

ЧИЖ О.Р.: вибачаюсь, не встиг озвучити: в особистий чат мені надійшли повідомлення від 
Гончаренка Валерія Валерійовича, Бобурки Михайла Павловича та Штанька Анатолія Григоровича 
з приводу засудження незаконної і невиправданої збройної агресії російської федерації проти 
України та визнання політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» і її фракції в 
Олександрійській міській раді восьмого скликання колаборантом, в яких вони висловились про 
«визнання» та «засудження», як ми і голосували (скріншоти додаються). 

РУШКОВСЬКИЙ О.В., депутат міської ради 8-го скликання: дуже дякую Вам за Вашу 
громадську позицію та прийняте рішення, яке в даний час є дуже важливе, тому що на найближчій 
сесії міської ради ми також будемо приймати рішення по даному питанню.  

Стосовно діяльності в нашому місті церкви московського патріархату хочу зазначити, що 
нещодавно, за словами одного з прихожан, під час служби в церкві на Перемозі з вуст священника 
була проголошена фраза «Давайте помолимся за руського солдата». Я вважаю це недопустимим, 
тим більше, що у всіх населених пунктах Херсонської області, які звільняли наші воїни, 
священники московського патріархату пішли разом з руським міром. Це не тільки питання віри, а й 
єдності нашої країни, нашого народу. 

ПАНІБРАТЕНКО О.І., депутат міської ради 8-го скликання: велика подяка вам за прийняте 
рішення, за вашу позицію по таких важливих питаннях. В той час, коли у нас в країні війна і ворог 
вбиває наших батьків, дружин, дітей, нищить нашу інфраструктуру, в т. школи, бібліотеки, музеї, 
твори мистецтва, взагалі нашу культурну спадщину, - питання мови і віри виходить на перший 
план. Нас намагалися переконати в тому, що мова наша слабка, нація наша слабка, маніпулювали 
нашим історичним минулим, але є одне але: ми вільний народ і самі собі вибираємо Гетьмана з 
давніх давен, і війна нас ще більше мобілізувала! Частина українців допомагає із-за кордону, інші – 
в тилу ворога. Вважаю важливою складовою є духовна сторона, ми повинні ще більше згуртуватися 
заради однієї мети – Перемоги над ворогом. В Олександрії повинна жити українська культура і в 
воєнний час: це момент життя і ми рушійна сила. Так як місто приймає переселенців із районів 
бойових дій та окупованих районів, можливо хтось із них знайде собі роботу, а в подальшому 
залишиться тут жити. 

ГОЛОБОРОДЬКО В.В.: до речі, на сайті: УПЦ - є самокерованою частиною московської 
церкви, проте мало хто з жителів цікавиться установчими документами церков. 

ЯРОВИЙ С.В.: Бог у нас один, а церква – це як політична складова. Ще з 2014 року на 
передову направляли капеланів для проведення душпастирського служіння. Вже 7 років я звертаюсь 
до міської влади з проханням виділити землю для будівництва культової споруди, з метою 
забезпечення релігійних потреб жителів громади. Проте на превеликий жаль, ні минула влада, ні 
теперішня ніяких рішень не прийняла. Чекаємо закінчення війни. 

ЧИЖ О.Р.: питання релігії та існування церков надто складні і ми з вами не можемо прийняти 
якісь рішення, дивлячись на існуючі законодавчі акти, проте необхідно вивчити досконаліше 
питання та запросити на наступне засідання представників церкви московського патріархату. 

В кого будуть які питання? Немає. 
 
Порядок денний вичерпаний. Дякую всім за роботу. 
  

Голова громадської ради  
при виконавчому комітеті  
Олександрійської міської ради        Олексій ЧИЖ  



ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ 
позачергового засідання громадської ради  

при виконавчому комітеті олександрійської міської ради від 05 травня 2022 року 
 

Розглянувши на позачерговому засіданні громадської ради 05 травня 2022 року 
звернення голови громадської організації «Олександрійці» Назара Доссени, що стосуються 
засудження незаконної збройної агресії російської федерації по відношенні до України та 
Українського Народу та діяльності проросійських політичних партій та їх депутатів в органах 
місцевого самоврядування, враховуючи положення проекту Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій» (прийнятий у ІІ 
читанні  04 травня 2022 року), з огляду на посягання з боку російської федерації та державний 
суверенітет, незалежність, територіальну цілісність України, злочини проти Українського 
Народу під час збройної агресії, враховуючи рішення Олександрійської районної ради від 
22.03.2022 №191 «Про визнання політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА «ЗА 
ЖИТТЯ» колаборантом» та від 15.04.2022 № 193 «Про засудження збройної агресії Російської 
Федерації проти України»  

 
ГРОМАДСЬКА РАДА  

ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Рішуче засудити незаконну та невиправдану збройну агресію російської федерації проти 

України, її військові злочини проти Українського народу.  
 

2. Визнати Політичну партію «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» та її фракцію в 
Олександрійській міській раді Кіровоградської області восьмого скликання колаборантом. 

 
3. Рекомендувати    Олександрійській    міській    раді  розглянути дані питання на найближчій 

сесії міської ради. 
 

  
 
Голова громадської ради  
при виконавчому комітеті  
Олександрійської міської ради        Олексій ЧИЖ  


