
 ПРОТОКОЛ № 32 
засідання громадської ради  

при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради  
 

23 жовтня 2019  року зал засідань виконавчого 
10.00 год. комітету міської ради 
              
Присутні: члени  громадської  ради при виконавчому  комітеті Олександрійської міської ради. 
Запрошені –  начальник   управління культури і туризму міської ради Переведенцева О.В., 
начальник  управління  освіти, молоді та спорту Чернецька В.М., начальник управління праці та 
соціального захисту населення міської ради Назаренко О.А., директор Олександрійського ПОГ 
УВП УТОС Лук’янчук П.П., посадові особи місцевого самоврядування, представники ЗМІ. 
 
Порядок денний: 

1. Про обговорення заходів з нагоди 75-ї річниці визволення України  від  фашистських  
загарбників (інформує: начальник  управління  культури  і  туризму  міської  ради 
О.Переведенцева). 

2. Про  заходи  щодо  відзначення  Міжнародного  дня толерантності  (інформують:  
головний спеціаліст управління  освіти, молоді та спорту І.Гринюк та начальник  культури  і  
туризму  міської  ради О.Переведенцева). 

3. Про відзначення Дня працівників соціальної сфери (інформує: начальник управління  
праці та соціального захисту населення О.Назаренко). 

4. Відзначення Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва (інформує:  
начальник  управління  культури  і  туризму  міської  ради О.Переведенцева). 

5. Відзначення Міжнародного дня сліпих (інформує: директор Олександрійського ПОГ  
УВП УТОС Лук’янчук Павло Петрович). 

6. 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 15 осіб, оголосив 
порядок денний. Запропонував затвердити порядок денний.  

Інших пропозицій не поступило. 
Вирішили:  затвердити порядок денний в цілому.  
Голосували: за – «15», проти – «0», утрималось – «0». 
 
І. Слухали: 
Переведенцева О.В. повідомила присутнім, що підготовлено проект рішення 

виконавчого комітету міської ради Про відзначення в місті 75-річниці з дня визволення України 
від фашистських загарбників затверджено ряд заходів, а саме: 

- Тематична лекція: «Життя обірвані війною» (для учнів політехнічного коледжу) 
- Виставка з фондів музейного центру: «Ніхто не забутий! Ніщо не забути!» 
- Урок мужності: «В їх житті була війна» 
- Проведення тематичних уроків, лекцій, усних журналів, радіопередач, годин  

спілкування, тематичних та класних годин, присвячених 75-ї річниці вигнання нацистів з 
України 

- Проведення тематичних зустрічей ветеранів Другої світової війни, учасників АТО та  
ООС 

- Тематична лекція: «Герої визволителі рідної землі» (для школи екскурсоводів) 
- Приведення в належний стан пам'ятників, пам'ятних знаків, обелісків, меморіальних  

комплексів, пам'ятних дошок, місць поховання захисників Батьківщини 



- Покладання квітів на братських могилах, до пам'ятних знаків, обелісків,  
меморіальних комплексів, пам'ятних дошок, місць поховання захисників Батьківщини 

- Година-спомин: «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні» 
- Літературно-музична композиція та покладання квітів до Дня визволення України: «З  

Україною в серці» 
- Година пам’яті: «Дорогами мужності і слави» (для учнів 9 кл. ЗНЗ № 6) 
- Урок гідності: «Війна пройшла крізь їхні долі» 
- Історичний екскурс: «Крізь шквал вогню» 
- Історичний хронограф: «Гула, стогнала і ревла земля» 
- Забезпечити ветеранів санаторно-курортними путівками, технічними та іншими  

засобами реабілітації та виплатами коштів на придбання твердого палива і скрапленого газу 
- Організувати відвідування та привітання підопічних учасників боїв за визволення  

України у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. 
Ольга Володимирівна зазначила, що 28 жовтня 2019 року о 10 годині на Братській  

могилі відбудеться літературно-музична композиція та покладання квітів і запросила присутніх 
і членів їх організацій взяти участь у проведенні заходу. 

 
І. Вирішили:  1. Прийняти інформацію Переведенцевої О.В. до відома та взяти активну 

участь у проведенні загальноміських заходів. 
Інших пропозицій не поступило. 
Голосували: за – «15», «проти» - немає, «утрималось» - немає. 
 
ІІ. Слухали:  
Гринюк І.Г. яка ознайомила присутніх із заходами, які заплановані в загальноосвітніх 

закладах з нагоди Міжнародного Дня толерантності, а саме: 
- Загальношкільна лінійка «Толерантність – дорога миру та співпраці» 
- Виховні години:«Що таке толерантність» (1-4 класи); 

 «Толерантність у нашому житті» (5-9 класи); 
-  «Толерантність у висловах» (10-11 класи) 
- Анкетування «Наскільки ви толерантні» (5-8 класи) 
- Перегляд мультфільмів про добро та повагу 
- Конкурс малюнків «Квітка толерантності» (1-4 класи) 
- Загальногімназійна радіопередача: «Що ми знаємо про толерантність?» 
- Навчальна гра «Квітка толерантності» 
- Перегляд соціальних відеороликів про толерантність 
- Кругляй стіл: «Толерантність у висловах» (по паралелях 5, 6, 7, 8, 9 класи) 
- Анкетування  учнів «Наскільки ви толерантні», 8-9 класи 
- Конкурс «Толерантність у висловах»,10-11 класи 
- Літературна виставка «Толерантність  до культур інших народів» 
- Перегляд і обговорення мультфільмів: «Подарунок», «Соловейко з одним крилом»  

(2-4 класи) 
- Уроки відвертого спілкування «Змінюй в собі негативне ставлення до інших» 
- Бесіда «Як уникати конфліктів?» («Коло вибору» у дії) 
- Засідання клубу Ввічливих «Чесність» 
- Години спілкування «Людина починається з добра» (за творами В.Сухомлинського) 
- Гра-акція «Долоньки» 
- Перегляд відео роликів та соціальної реклами про доброту, терпіння, порозуміння в  

світі 
- Анкетування: «Що ти знаєш про толерантність?» 
- Психологічна гра «Подорож на планету добра» 
- Бібліотечна виставка «Зіркова країна» 
- Діалоговий майданчик «Толерантність в учнівському середовищі» 



- Тренінг «Сім’я, школа, друзі і я» 
- Інтерактивна гра «Мандрівка в країну толерантності» 
- Виступ на нараді при директору «Толерантність та її місце в навчально-виховному  

процесі» 
- Година спілкування  «Дружній колектив: який він?» 
- Благодійна акція в ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17-ліцей) на підтримку дітей з  

особливими освітніми потребами. 
Боголєп запитав, що вкладають школи в поняття «толерантність», чи не пропагують 

одностатеві шлюби? адже Україна все більше переймає європейський досвід і відзначає їхні 
свята, хоч своїх на Україні чимало. В той же час розуміючи, що ви чиновники, не можна сліпо 
виконувати директиви керівництва. 

Гринюк І.Г. принципи толерантності закріплені у Загальній декларації прав людини, що 
проголошує неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього, 
тому в школах пропагують повагу до людей похилого віку, до людей з обмеженими 
можливостями, одне одного та ін., що не суперечить моральним принципам громадянина 
України. 

Переведенцева О.В. вказала, що в бібліотечних закладах пройдуть також відповідні 
заходи до Міжнародного Дня толерантності. 
  
 ІІ. Вирішили:  

1. Інформацію Гринюк І.Г., Боголєпа та Переведенцевої О.В. взяти до уваги. 
 Інших пропозицій не поступило. 

Голосували: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає. 
 
ІІІ. Слухали: 
Назаренко О.А. доповіла,   що    до    соціальної    сфери   міста    відносяться     УПСЗН, 

міськрайонний центр зайнятості, територіальний центр по обслуговуванню одиноких громадян, 
Пенсійний фонд, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, будинки ветеранів. УПСЗН 
працює з різними категоріями людей від народження і до смерті. Спеціалісти управління 
приймають документи та оформляють субсидії, призначають та виплачують різноманітні види 
державних допомог, надають пільги по категоріям та займаються переселенцями. Щороку 
соціальна сфера реформується. В цьому році новим стало  придбання житла для дітей-сиріт та 
переведення всіх пільгових категорій та громадян на безготівковий розрахунок отримання пільг 
та субсидій. 

День працівника соціальної сфери, відповідно до Указу Президента відзначають щорічно 
в першу неділю листопада. В кожній установі відбудуться відповідні заходи та нагородження 
найкращих працівників. 

Болілий О.Є. вказав, що територіальним центром обслуговується близько 1890 осіб, 
майже 400 з яких лежачі пенсіонери. Безмежно вдячний працівникам, які виконують щодня 
таку складну роботу, як обслуговування на дому потребуючих, тому відповідно і терцентрі 
30.10.2019 року відбудуться святкові заходи та нагородження.  
  
 ІІІ. Вирішили:  

1. Інформацію Назаренко О.А. та Болілого О.Є. прийняти до відома. 
 Інших пропозицій не поступило. 

Голосували: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає. 
 

ІУ. Слухали: 
Переведенцева О.В. зазначила, що 09 листопада відзначається день працівників 

культури та аматорів народного мистецтва. Протягом року працівники культури роблять 
цікавим і веселим відзначення різноманітних свят в місті, тому 8 листопада і для працівників 



культури відбудеться святковий концерт – сюрприз та запросила бажаючих прийти на свято в 
Будинок культури Світлопільський. 
  
 ІУ. Вирішили:  

1. Інформацію Переведенцевої О.В. прийняти до відома. 
 Інших пропозицій не поступило. 

Голосували: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає. 
 
У.Слухали: 
Лук’янчука П.П. ми проводимо соціальну реабілітацію незрячих громадян, аби 

інтегрувати в сучасне суспільство. Підприємство об’єднання громадян «Олександрійське 
учбово виробниче підприємство українського товариства сліпих» займається виготовленням та 
реалізує в межах Кіровоградської області серветки паперові. Також підприємство планує 
виготовлення швидкозшивачів для паперів, орієнтовний обсяг 40000 шт. на місяць. Ми робим 
все необхідне аби забезпечити наших підопічних роботою та всім необхідним для нормального 
функціонування. Проте проблем вистачає і серед них головні – це пересування і орієнтація. 
Часто на шляху, де ходять незрячі розміщені рекламні щити, нависають гілки дерев, не 
працюють навіть встановлені в місті звукові світлофори, трапляються відкриті люки, не скрізь 
встановлені пандуси, маячки встановлені тільки на авто та жд вокзалах та ін. 

Болілий О.Є. чи вирішилось після останньої зустрічі питання з супроводом для ваших 
людей? 

Лук’янчук П.П. питання супроводу через центр зайнятості вирішити не вдалось, проте 
знайшлися волонтери Церква Божа – Ковчег Спасіння, яка виділяє людей для супроводу 
безкоштовно. 

Болілий О.Є. вважаю, що Вам необхідно викласти озвучені проблеми в письмовому 
вигляді, щоб була можливість звернутися до міського голови.  
  
 У. Вирішили:  
 1. Інформацію Лук’янчука П.П. взяти до уваги та підготувати на міського голову лист з 
викладеними проблемними питаннями ПАГ Олександрійське УВП УТОС. 
 Інших пропозицій не поступило. 

Голосували: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає. 
 
 УІ. Різне 
 Орел М.Ф. поскаржився на негативну роботу поліції, особливо в районі ринку 
«Айсберг», де багато п’яних та наркоманів і часто трапляються кримінальні події зі 
смертельними наслідками.  
 Болілий О.Є. зазначив, що всі знають, що в результаті реформи поліції не тільки           
не вистачає кадрів у поліції, а ще й відсутні спеціалісти з досвідом роботи та вніс пропозицію 
запросити та заслухати на наступному засіданні начальника місцевого відділку поліції  
  
 УІ. Вирішили:  

1. Запросити на наступне засідання громадської ради начальника Олександрійського  
відділу поліції Хвостова В.О.  

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

 
 
 
 
Голова громадської ради  
при виконавчому комітеті         О.БОЛІЛИЙ     


