
Протокол 4 
 засідання громадської ради  

при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради  
 

24 червня 2021 року      сесійна зала 
16:00 – 17:00 год.          міської ради  
 
Присутні: 30 членів громадської ради (додаток 1); посадові особи місцевого 

самоврядування, депутати міської ради. 
Засідання відкриває і веде голова громадської ради при виконавчому комітеті 

Олександрійської міської ради ЧИЖ Олексій Романович. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про заходи з нагоди Дня Конституції України (інформує: секретар міської 
ради Вікторія КОСЯК). 

2. Про зміни та доповнення в законодавстві України в частині надання 
державних соціальних допомог, пільг та субсидій (інформує: начальник управління 
соціального захисту міської ради Олена НАЗАРЕНКО). 

3. Громадські організації та розвиток олімпійських та неолімпійських видів 
спорту на території міста (інформує: начальник відділу молоді і спорту міської ради 
Андрій ЯРОШЕВСЬКИЙ). 

4. Різне. 
 
ЧИЖ О.Р.: хто за такий порядок денний прошу голосувати: хто «за» - 30 

«проти» - 0 «утримався» - 0 Одноголосно. 
   
ЧИЖ О.Р.: переходимо до порядку денного та розглянемо питання перше. 

Запросив до слова В.О. Косяк, щоб поінформувати присутніх про святкування 
заходів до Дня Конституції України. 

   
 КОСЯК В.О.: пропоную заслухати заходи з підготовки та проведення в 

Олександрійській територіальній громаді 25-ї річниці Конституції України, а також 
Дня молоді (додаток 2).  

   
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання? Немає. 
     
ЧИЖ О.Р.:  переходимо до другого питання порядку денного. Запросив до 

слова О.А. Назаренко, щоб поінформувати про зміни та доповнення в законодавстві 
України в частині надання державних соціальних допомог, пільг та субсидій. 

 
НАЗАРЕНКО О.А.:  розповіла про зміни та доповнення в законодавстві 

України в частині надання державних соціальних допомог, пільг та субсидій. Повна 
інформація (додаток 3).  

 
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання ?  
 
БОЛІЛИЙО.Є.: чому затримка виплат субсидій? 
   



НАЗАРЕНКО О.А.: не було програми забезпечення. 
 
ЧИЖ О.Р.:  ще є питання? Немає. 
 
ЧИЖ О.Р.: переходимо до третього питання порядку денного. Запросив до 

слова А.В. Ярошевського, щоб поінформувати про Громадські організації та 
розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту на території міста. 

 
ЯРОШЕВСЬКИЙ А.В.: доповів про громадські організації та розвиток 

олімпійських та неолімпійських видів спорту на території міста. Повна інформація 
(додаток 4 . 

 
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання? 
 
ЛЕВАНДОВСЬКА Ю.І.: чи є в місті тренери по спорту для дітей з 

інвалідністю? 
 
ЯРОШЕВСЬКИЙ А.В.: секція в НВК «Олександрійський колегіум» (Лещенко 

Р.В.). 
 
ЧИЖ О.Р.:  ще є питання? Немає. 
 
ЧИЖ О.Р.:  переходимо до останнього питання порядку денного – різне. В 

кого будуть які питання чи пропозиції? 
 
ПІЩАНСЬКИЙ О.І.: пропоную більш масового проведення пам’ятних дат, 

таких як День Перемоги, День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, День 
визволення Олександрії від від нацистських загарбників. 

 
ЧИЖ О.Р.:  дану пропозицію внести в план проведення засідань громадської 

ради. 
ЧИЖ О.Р.:  ще є питання? 
 
БОЛІЛИЙ О.Є.: оновити пам’ятний хрест Діброві І.Д. 
 
ЧИЖ О.Р.:  написати лист-звернення з даного питання на голову громадської 

ради від Олександрійської міської організації ветеранів України. 
ЧИЖ О.Р.:  ще є питання? Немає. 
Порядок денний вичерпаний. Дякую всім за роботу. 
  
Додаток 1: інформація про присутність членів громадської ради на 2 арк. 
Додаток 2: інформація КОСЯК В.О. на 2 арк. 
Додаток 3: інформація НАЗАРЕНКО О.А. на 4 арк.  
Додаток 4: інформація ЯРОШЕВСЬКОГО А.В. на 2 арк.  
 

Голова громадської ради  
при виконавчому комітеті  
Олександрійської міської ради      Олексій ЧИЖ 


