
 ПРОТОКОЛ № 29 
засідання громадської ради  

при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради  
 

07 серпня 2019  року зал засідань виконавчого 
комітету міської ради 

10.00 год. - 12.00 год.               
 
Присутні – члени громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради  
(16 осіб, лист присутності додається). 
Запрошені – міський голова Цапюк С.К., головний інженер КП «ТКЕ» Карпенко В.В., 
начальник управління забезпечення діяльності міської ради Фуртак Л.В., заступник начальника 
управління культури і туризму міської ради Волкова Н.С., заступник начальника управління 
праці та соціального захисту населення міської ради Глейзер Т.А., заступник голови ГО 
«Захисники України – Олександрійщини» Лещенко О.Л., посадові особи місцевого 
самоврядування, представники ЗМІ. 
 
Порядок денний: 

1. Стан теплозабезпечення міста Олександрії (інформує: головний інженер КП «ТКЕ»  
Карпенко Віталій Володимирович). 

2. Про обговорення заходів з нагоди Дня незалежності України та Дня Державного  
прапора України (інформує: начальник управління забезпечення діяльності міської ради Фуртак 
Л.В. та заступник начальника управління культури і туризму міської ради Волкова Н.С.). 

3. Про виконання в місті Міської комплексної програми соціальної підтримки учасників  
АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО, 
операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті 
загиблих на 2014-2020 роки (інформує: заступник начальника управління праці та соціального 
захисту населення О.Назаренко). 

4. 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 16 осіб, оголосив 
порядок денний. Запропонував затвердити порядок денний.  

Інших пропозицій не поступило. 
Вирішили:  затвердити порядок денний в цілому.  
Голосували: за – «16», проти – «0», утрималось – «0». 
 
І. Слухали: 

Карпенка В.В.,  який проінформував присутніх із станом теплозабезпечення в місті, а саме: на 
КП «Теплокомуненерго» станом на 06.08.2019р.  борг  складає: 
Опалювальний сезон 2017-2018 рр   20 251 421 грн. 
Опалювальний сезон 2018-2018 рр   45 038 755 грн. 
   Всього               65 290 176 грн. 

Для   отримання    номінації  на пуск газу,  проплата   за   газ повинна становити  не 
менше 90%. 

На  06.08.2019 р   оплата  складає  88,59 %, залишилось   сплатити   8 364 132 грн. 
По ел.енергії  --переплата. 
По воді   --боргу немає . 
Готовність до опалювального  сезону : Котельних , тепломереж, Центральних теплових пунктів  
близько 65 %. 



Крім того, В.Карпенко зазначив, що виконавчий комітет міської ради надав дозволи на 
відключення від централізованого опалення для встановлення автономного опалення 984-м 
особам. 

Цапюк С.К. вказав на те, що нещодавно видана Постанова КМУ, яка обмежує вартість  
гекалорій до 1400грн., зазначивши, що в Олександрії вона найменша. Проте реальна вартість 
гекалорій по місту складає 1712 грн., тому різницю в розмірі 29 млн. необхідно виділити з 
міського бюджету, що раніше відносилось до Державного бюджету. Крім того, в цьому році 
недофінансовані заклади освіти (11 млн.грн) та заклади охорони здоров’я (19 млн.грн). 
Встановлено рекорд по наданню дозволів на відключення від централізованого опалення 984 (в 
2018 році – 222), дозволи були надані всім бажаючим, хто не мав заборгованості по оплаті. 
Ситуація з поставками газу на Україну складна, тому це було зроблено виключно заради потреб 
жителів міста. В зв’язку із зміною законодавства, - місто не може отримати кредит з банку 
реконструкції та розвитку на реконструкцію теплосистеми міста, тому що в місті немає застави 
на суму 500 млн.грн. Міська влада змушена була направити листи до Президента України та 
Кабінету міністрів України, щоб для міст, які заздалегідь розпочали цю роботу зробили 
виключення. Чекаємо результатів. Проте, це не остання проблема нашого міста: у зв’язку з 
вступом в дію ЗУ про енергоринок, - є загроза про поставки води почасово, а це загроза для 
збільшення кількості поривів труб та ін. 

 
І. Вирішили:  1. Прийняти інформацію Карпенка В.В. до відома. 
Інших пропозицій не поступило. 
Голосували: за – «16», «проти» - немає, «утрималось» - немає. 
 
ІІ. Слухали:  
Фуртак Л.В.,  яка ознайомила присутніх із проектом рішення виконавчого комітету 

«Про відзначення в місті Олександрії Дня Державного Прапора України та 28-річниці 
Незалежності України». Людмила Володимирівна ознайомила присутніх із планом заходів, які 
планується провести в місті з нагоди цих свят. Зокрема вона зупинилась на заходах, які будуть 
проходити 23 і 24 серпня 2019 року: 23.08.19 о 9.00 год. – підняття Державного Прапору 
України, покладання квітів до могил загиблих афганців, чорнобильців та учасників АТО; 9.20 – 
хода вишиванок до меморіалу Т.Г.Шевченка, літературно-музична композиція; 24.08.2019  з 
18.00 год концертна програма. Напередодні та у святкові дні у закладах культури міста 
пройдуть виставки літератури, диспути, вуличні літературні читання, лекції-презентації та 
багато іншого. 

Лещенко О.Л. наголосив на тому, що так як захід буде проходити на площі Героїв 
Чорнобиля, то доцільно було б вшанувати пам'ять загиблих героїв учасників АТО, афганців та 
чорнобильців і запитав, чому не враховані  пропозиції учасників АТО? 

Волкова Н.С. зазначила, що традиційно щорічно після підняття Державного Прапора по 
сценарію відбувається покладання квітів до монументів героїв. Наталія Сергіївна доповнила, 
що перед церемонією підняття Державного Прапора о 8.50 відбудеться флеш-моб.  

Фуртак Л.В. вказала на те, що заходи до святкування розроблялись відповідно до 
наданих пропозицій структурними підрозділами міської ради та громадськими організаціями 
міста. І якщо організація учасників АТО надасть свої письмові пропозиції, то вони також 
будуть враховані оргкомітетом. 
  
 ІІ. Вирішили:  

1. Інформацію Фуртак Л.В. взяти до відома та повідомити в своїх організаціях про  
план міських заходів з нагоди свят. 

2. Взяти активну участь у міських заходах до Дня Державного Прапора та Дня  
Незалежності України. 

3. Голові ГО «Захисники України – Олександрійщини» О.Михайлику, у разі наявності  
пропозицій до плану міських заходів, сформулювати їх та надати в письмовій формі міському 
голові. 



 Інших пропозицій не поступило. 
Голосували: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає. 
 
ІІІ. Слухали: 
1. Глейзер Т.А.,    яка    ознайомила    присутніх    із    головними   аспектами   Міської  

комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх 
сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих 
учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки. 
  На обліку в УПСЗН перебуває 688 учасників АТО, ООС, із них: 22 особи – з 
інвалідністю; 27 членів сімей загиблих, 5 учасників війни, 1 – постраждалий учасник революції 
Гідності. Всі учасники АТО, ООС користуються пільгами відповідно до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Санаторно-курортне лікування: 
На обліку для отримання путівки перебуває 18 учасників АТО, ООС. 1-го учасника БД 

забезпечено путівкою, ще 3-х планується забезпечити до кінця року. 
Психологічна реабілітація: 
На заходи із психологічної реабілітації з державного бюджету передбачено 32,8 тис.грн. 
В серпні місяці заплановано направити до субєктів реабілітації 2-х учасників АТО, ООС. 
Сімейний відпочинок: 
 Обласною програмою на сімейний відпочинок у 2019 році передбачено 83,3 тис.грн. В 

даний час проводиться робота щодо укладання трьохсторонніх договорів. 
Професійна адаптація: 
На 2019 рік на професійну адаптацію передбачено 49,8 тис.грн. 
В даний час проводиться робота щодо укладення договорів на навчання учасників АТО, 

ООС у вересні місяці. 
Оздоровлення та відпочинок дітей: 
В 2019 році оздоровленням та відпочинком охоплено 149 дітей: в таборах «Дружба», 

«Перлина Чорноморя» Одеської області. 
Квартирний облік: 
З метою поліпшення житлових умов на черзі перебуває 75 УБД Ато, ООС. 

 Лещенко О.Л. – відповідно до чого відбувається постановка на облік в санаторій? 
 Глейзер Т.А. відповідно до довідки лікаря. 
 
 ІІІ. Вирішили: інформацію Глейзер Т.А. взяти до відома. 
 Інших пропозицій не поступило. 

Голосували: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає. 
 

  
Болілий О.Є. подякував присутнім за роботу та закрив засідання громадської ради. 

 
 
 
 
 
Голова громадської ради  
при виконавчому комітеті         О.БОЛІЛИЙ     


