Протокол 5
засідання громадської ради
при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради
17 серпня 2021 року
15:00 – 16:00 год.

сесійна зала
міської ради

Присутні: 24 члени громадської ради, посадові особи місцевого
самоврядування, депутати міської ради, секретар міської ради Косяк В.О.,
начальник Олександрійського районного відділу поліції ГУ Національної
поліції в Кіровоградські області Хвостов В.О., начальник фінансового
управління міської ради Лукашов О.С.
Засідання відкриває і веде голова громадської ради при виконавчому
комітеті Олександрійської міської ради ЧИЖ Олексій Романович.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про криміногенну ситуацію в місті за І півріччя 2021 року (інформує:
начальник Олександрійського районного відділу поліції ГУ Національної
поліції в Кіровоградські області Хвостов В.О.).
2. Виконання міського бюджету за І півріччя 2021 року (інформує:
начальник фінансового управління міської ради Лукашов О.С.)
3. Обговорення проекту Статуту Олександрійської територіальної
громади (інформує: секретар міської ради Косяк В.О.).
4. Про обговорення заходів з нагоди Дня Незалежності України та Дня
Державного Прапора України (інформує: секретар міської ради Косяк В.О.).
5. Різне.
ЧИЖ О.Р.: хто за такий порядок денний прошу голосувати: хто «за» - 24,
«проти» - 0, «утримався» - 0. Одноголосно.
І.
ЧИЖ О.Р.: переходимо до порядку денного та розглянемо перше питання.
Слово надається Хвостову В.О., для інформації присутніх про криміногенну
ситуацію в місті за І півріччя 2021 року.
ХВОСТОВ В.О.: За звітний період до відділу поліції надійшло 11 810
заяв та повідомлень про скоєні кримінальні правопорушення та інші події і
складено 3 558 протоколів про адміністративні порушення, що на 515 більше,
ніж за аналогічний період минулого року.
У напрямку роботи з безпеки дітей зафіксовано 51 випадок зникнення
неповнолітніх. Усіх було розшукано. Постійно проводяться профілактика
правопорушень в навчальних закладах та родинах, систематично здійснюються
рейди по закладах торгівлі на факт виявлення продажу алкогольних чи
тютюнових виробів неповнолітнім, відвідуються родини, які потрапили в
складні життєві обставини та ін.

Для забезпечення безпеки громадян та реагування на кримінальні
правопорушення у відділі поліції створено 2 слідчо-оперативні групи та 3 групи
реагування патрульної поліції, які працюють цілодобово.
В населених пунктах, які обслуговуються підрозділом поліції,
впроваджено «поліцейські станції», в яких нестимуть службу поліцейські
офіцери громади. Основна мета такого нововведення – забезпечення кожної
територіальної громади окремим офіцером, який не тільки працюватиме, але й
проживатиме тут. До кінця поточного року заплановано відкриття такої станції
в с. Головківка. Повна інформація (додаток 1).
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання?
ПАСТОВЕНСЬКА В.О.: яка кількість сімей та дітей, які перебувають в
складних життєвих обставинах?
ХВОСТОВ В.О.: за І півріччя 2021 року в місті зареєстровано 36 в яких 18
дітей.
ЧИЖ О.Р.: ще є питання?
БОЛІЛИЙ О.Є.: писали колективне звернення жителів пр.Соборного буд.
98-104 з приводу неправомірної стоянки автомобілів на клумбах та прохідній
частині, коли буде розглянуто дане звернення та прийняті міри?
ХВОСТОВ В.О.: так, вчора було таке звернення зареєстроване. Питання
буде вивчене та найближчим часом будуть прийняті необхідні міри.
ЧИЖ О.Р.: питань більше немає? Немає.
І. ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника Олександрійського районного відділу поліції
ГУ Національної поліції в Кіровоградські області Хвостова В.О. «Про
криміногенну ситуацію в місті за І півріччя 2021 року» взяти до відома.
ІІ.
ЧИЖ О.Р.: переходимо до другого питання порядку денного.
Запрошується до слова Лукашов О.С., для інформації присутніх про виконання
міського бюджету за І півріччя 2021 року.
ЛУКАШОВ О.С.: проінформував присутніх про виконання міського
бюджету за І півріччя поточного року. Бюджет Олександрійської
територіальної громади перевиконано на понад 23,5 млн грн або на 114,5%. Ці
кошти направлено на підтримку КП «Теплокомуненерго», поточні та капітальні
ремонти закладів освіти до початку нового навчального року, співфінансування
по субвенції НУШ (Нова українська школа), будівництво спортивного
майданчика на території НВО «Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка –
школа мистецтв», сплату за енергоносії для центральної районної лікарні,
капітальний ремонт вулиці О. Скічка, оздоровлення дітей та виконання низки
міських програм. Повна інформація (додаток 2).
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання ?
ГОЛОБОРОДЬКО В.В.: чи можливе формування бюджету громадської
участі і яким чином?

ЛУКАШОВ О.С.: бюджет громади формується згідно програми
соціально-економічного розвитку міста.
ЧИЖ О.Р.: ще є питання? Немає.
ІІ. ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради Лукашова
О.С. «Виконання міського бюджету за І півріччя 2021 року» взяти до відома.
ІІІ.
ЧИЖ О.Р.: переходимо до третього питання порядку денного. Запрошую
до слова Косяк В.О., для інформації про проект Статуту Олександрійської
територіальної громади.
КОСЯК В.О.: доповіла про проєкт Статуту, який проходить етап
погодження, після чого буде ухвалений депутатським корпусом. Повна
інформація (додаток 3) .
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання? Немає.
Прошу схвалити даний проєкт Статуту.
Голосували: «За» - 24, «проти» - 0, «утримався» - 0. Одноголосно.
ІІІ. ВИРІШИЛИ:
1. Схвалити проект Статуту Олександрійської територіальної громади.
ІУ.
ЧИЖ О.Р.: переходимо до четвертого питання порядку денного: Про
заходи з нагоди Дня Незалежності України та Дня Державного Прапора
України. Запрошується до слова Косяк В.О.
КОСЯК В.О.:
ознайомила присутніх із заходами з нагоди Дня
Державного Прапора України і Дня Незалежності України, затвердженими
рішенням виконавчого комітету міської ради та запросила присутніх та членів
їх сімей взяти активну участь у святкуванні. На сайті Олександрійської міської
ради незабаром з’являться афіші з анонсами запланованих дійств. Повна
інформація (додаток 4).
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання? Немає.
ІУ. ВИРІШИЛИ:
1.Інформацію секретаря міської ради Косяк В.О. «Про заходи з нагоди
Дня Незалежності України та Дня Державного Прапора України» взяти до
відома та прийняти активну участь у їх проведенні.
У.
ЧИЖ О.Р.: переходимо до п’ятого питання порядку денного: Різне. В кого
будуть які питання чи пропозиції?

БОЛІЛИЙ О.Є.: є прохання звернути увагу служб ЖКГ з приводу
прибирання могили учасниці партизанського руху Діброви Л.І.
ЧИЖ О.Р.: є пропозиція до всіх керівників громадських організацій, якщо
не вирішується якесь порушене Вами питання, звертатися до громадської ради
в письмовому вигляді.
ЧИЖ О.Р.: ще є питання? Немає.
Порядок денний вичерпаний. Дякую всім за роботу.

Голова громадської ради

Олексій ЧИЖ

Секретар громадської ради

Марина ДЕРУН

