
 ПРОТОКОЛ № 31 
засідання громадської ради  

при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради  
 

19 вересня 2019  року зал засідань виконавчого 
комітету міської ради 

14.00 год.               
 
Присутні – члени громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради  
(17 осіб, лист присутності додається). 
Запрошені – заступник начальника управління культури і туризму міської ради Волкова Н.С., 
посадові особи місцевого самоврядування, представники ЗМІ. 
 
Порядок денний: 

1. Про   проведення   в   місті   заходів   з  нагоди  відзначення Дня  партизанської слави  
(інформує: заступник начальника  управління  культури  і  туризму  міської  ради Н.Волкова). 

2. Про   відзначення   Дня   ветеранів   та   людей  похилого  віку  (інформує: директор  
територіального центру соціального обслуговування (надання адміністративних послуг)            
м. Олександрія  О.Болілий). 

3. Про   відзначення  Дня   захисника   України   (заступник    начальника     управління   
культури  і  туризму міської  ради Н.Волкова). 
 
 
 
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 цілому.  
Голосували: за – «17», проти – «0», утрималось – «0». 
 
І. Слухали: 
Волкова Н.С. повідомила присутнім, що рішенням виконавчого комітету міської ради 

від 12.09.2019 № 583 до Дня партизанської слави в місті затверджено ряд заходів, а саме: 
- З 19 по 23 вересня 2019 року в музейному центрі та бібліотечних закладах міста  

відбудуться: тематичні виставки, години історичної пам’яті, краєзнавчі диспути, відео-уроки з 
обговоренням, огляди книжкових полиць, краєзнавчий дайджест та ін. 

Наталія Сергіївна зазначила, що 20 вересня 2019 року о 10 годині на Братській могилі  
відбудеться покладання квітів та запросила присутніх і членів їх організацій взяти участь у 
проведенні заходу. 

Болілий О.Є. доповнив, що в місті залишилось 2 людини, які відносяться до категорії 
«партизани» ( в минулому році ще було 5 осіб). Даній категорії населення буде надано грошову 
та матеріальну допомогу. Представники ради ветеранів обов’язково відвідають і привітають їх 
на дому. Висловив побажання, щоб ЗМІ надрукували статті в газетах про наших партизанів-
підпільників. 

 
І. Вирішили:  1. Прийняти інформацію Волкової Н.С. до відома та взяти активну участь 

у проведенні загальноміських заходів. 
Інших пропозицій не поступило. 
Голосували: за – «17», «проти» - немає, «утрималось» - немає. 
 



ІІ. Слухали:  
Болілий О.Є. повідомив, що в територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) міста Олександрії 27 вересня 2019 року буде проведено День 
відкритих дверей з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана.  

В цей день з 9.00 до 10.00 год.: 
- Спеціалістами управління ПФ України в м. Олександрія будуть надані роз’яснення   

громадянам похилого віку по виплатах та розмірах пенсій; 
- Фахівцями УПСЗН міської ради будуть надані консультації по субсидіям; 
- Медичною сестрою територіального центру буде вимірюватись тиск, надаватись  

послуги з оздоровчого масажу; 
- З 9.00 год. в кімнаті духовності територіального центру буде проведено молебень за 

мир і спокій в України та здоров’я українців. 
- З 8.00 до 17.00 год. перукарем та робітником по заточці ножів будуть надаватись  

послуги за напрямками роботи; 
- З 10.00 год. урочистості з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня  

ветерана. 
З 12.00 до 13.00 год. пригощання ветеранів та людей похилого віку солодощами та  

чаєм,  після -  видання натуральної та грошової допомоги. 
  
 ІІ. Вирішили:  

1. Інформацію Болілого О.Є. взяти до відома та приєднатись до урочистостей, що  
відбудуться 27 вересня 2019 у приміщенні територіального центру з нагоди міжнародного Дня 
людей похилого віку та Дня ветерана. 
 Інших пропозицій не поступило. 

Голосували: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає. 
 
ІІІ. Слухали: 
Волкова Н.С. повідомила, що  згідно  плану   роботи  на   жовтень   до   Дня   захисника 

України та Дня українського козацтва заплановані тематичні заходи, які будуть проведені, як в 
бібліотечних та музейних закладах, так і закладах освіти. 

Напередодні   свята   відбудеться   покладання   квітів   до   пам’ятного  знаку воїнам, які 
загинули в зоні АТО на Сході України. За традицією відбудуться заходи і до дня українського 
козацтва, про які більш детально буде проінформовано на наступному тижні після остаточних 
консультацій із зацікавленими сторонами. 
 
 ІІІ. Вирішили: інформацію Волкової Н.С. взяти до відома та прийняти активну участь у 
міських заходах з нагоди Дня захисника України та Дня українського козацтва.. 
 Інших пропозицій не поступило. 

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         О.БОЛІЛИЙ     


