
Протокол 5 
засідання громадської ради 

при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради 
 

06 жовтня 2021 року      сесійна зала 
15:00 – 16:00 год.          міської ради  
 

Присутні: 24 члени громадської ради, посадові особи місцевого самоврядування, 
депутати міської ради, секретар міської ради Косяк В.О., начальник управління 
економіки міської ради Черевашко Р.Є., начальник внутрішньої політики міської ради 
Писаревський Є.А., начальник управління культури і туризму міської ради 
Переведенцева О.В., головний спеціаліст територіального управління юстиції 
Матронін Олексій Олексійович.  

 
Засідання відкриває і веде голова громадської ради при виконавчому комітеті 

Олександрійської міської ради ЧИЖ Олексій Романович. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці. Легалізація найманої праці 
та «тіньова» зайнятість в Олександрійській територіальній громаді. 

2. Про фінансування громадських організацій у 2022 році. 
3. Про проведення в Олександрійській територіальній громаді заходів з нагоди 

відзначення Дня захисника України. 
4. Про обговорення заходів з нагоди річниці визволення України від 

фашистських загарбників. 
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 Черевашко Р.Є., для інформації присутніх про «Дотримання 
мінімальних гарантій в оплаті праці. Легалізація найманої праці та «тіньова» 
зайнятість в Олександрійській територіальній громаді». 

ЧЕРЕВАШКО Р.Є.: з початку поточного року здійснено аналіз 21 
підприємства, які нараховували заробітну плату, нижчу мінімального розміру. За 
результатами перевірок складені довідки з пропозиціями щодо усунення недоліків та 
проведено роз’яснювальну роботу з роботодавцями. Що стосується легалізації 
найманої праці, за 9 місяців було обстежено діяльність 777 суб’єктів господарювання, 
у яких виявлено 170 неоформлених працівників. У результаті проведеної роботи було 
оформлено 153 працівників, економічний ефект від працевлаштування яких на кінець 
року має становити 1,2 млн грн. Також проводяться спільні перевірки з інспекторами 
Держпраці, в ході яких виявлено приватне швейне виробництво з використанням 16 
незареєстрованих працівників. За даною перевіркою складено припис і дане питання 
тримається на контролі. 

 Повна інформація (додаток 1).  
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання?  



БЄЛОВ С.П.: чи проводилася перевірка магазину будівельних матеріалів 
«Грандбуд»? 

ЧЕРЕВАШКО Р.Є.: дякую за звернення, обов’язково перевіримо дане 
підприємство.  

ЧИЖ О.Р.: питань більше немає? Немає. 
 
І. ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію начальника управління економіки міської ради      Черевашка Р.Є. 

«Дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці. Легалізація найманої праці та 
«тіньова» зайнятість в Олександрійській територіальній громаді» взяти до відома. 

 
ІІ. 
ЧИЖ О.Р.:  переходимо до другого питання порядку денного. Запрошується 

до слова Писаревський Є.А., для інформації присутніх про фінансування громадських 
організацій у 2022 році. 

ПИСАРЕВСЬКИЙ Є.А.:  довів до відома присутніх інформацію про 
проведення відкритого конкурсу на отримання безповоротної фінансової допомоги з 
місцевого бюджету на реалізацію проєктів і програм соціальної спрямованості, 
терміни подання документів, умови участі та окреслив можливі напрямки 
використання виділених коштів. 

Повна інформація (додаток 2).  
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання ? Немає. 
 
ІІ. ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію начальника відділу внутрішньої політики міської ради 

Писаревського Є.А. «Фінансування громадських організацій у 2022 році» взяти до 
відома. 

 
ІІІ. 
ЧИЖ О.Р.: переходимо до третього питання порядку денного. Запрошую до 

слова начальника управління культури та туризму міської ради Переведенцеву О.В., 
для інформації про проведення в Олександрійській територіальній громаді заходів з 
нагоди відзначення Дня захисника України. 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА О.В.: доповіла про заходи, які передбачаються до Дня 
захисників і захисниць України, Дня українського козацтва 

Повна інформація (додаток 3) . 
 
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання? Немає.  
 
 
ІІІ. ВИРІШИЛИ: 
 
1. Інформацію начальника управління культури та туризму міської ради  

Переведенцевої О.В. «Заходи з нагоди відзначення Дня захисника України» взяти до 
відома та прийняти активну участь у їх проведенні. 

 
 
 



ІV. 
ЧИЖ О.Р.:  переходимо до четвертого питання порядку денного: Про 

обговорення заходів з нагоди річниці визволення України від фашистських 
загарбників. Запрошується до слова начальник управління культури та туризму 
міської ради Переведенцева О.В. 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА О.В.: ознайомила присутніх із заходами з нагоди річниці 
визволення України від фашистських загарбників  

Повна інформація (додаток 4). 
 
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання? Немає. 
 
ІV. ВИРІШИЛИ: 
1.Інформацію начальника управління культури та туризму міської ради 

Переведенцевої О.В. «Про  заходи  з нагоди річниці визволення України від 
фашистських загарбників» взяти до відома та прийняти активну участь у їх 
проведенні. 

 
V. 
ЧИЖ О.Р.: переходимо до п’ятого питання порядку денного: Різне. Запрошую 

до слова секретаря міської ради Косяк О.В. 

1. КОСЯК О.В.: обговорила з присутніми пропозиції щодо відзначення 
відповідних свят, а також звернення ветеранської організації стосовно допомоги у 
вирішенні питань незахищених категорій громадян, які потребують особливої уваги. 

ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання? Немає. 
 
ЧИЖ О.Р.:  Запрошую до слова головного спеціаліста територіального 

управління юстиції Матроніна Олексія Олексійовича. 
2. МАТРОНІН О.О.: ознайомив  присутніх з інформацією, яку мають  

подати до державного реєстру громадські організації, що мають статус юридичних 
осіб. 

ЧИЖ О.Р.: питання? Немає. 
 
V. ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію надану секретарем міської ради Косяк В.О. та головним 

спеціалістом територіального управління юстиції Матроніним О.О. взяти до відома та 
використання в роботі. 

 
Порядок денний вичерпаний. Дякую всім за роботу. 
  
 
 
 

Голова громадської ради       Олексій ЧИЖ 
 
Секретар громадської ради      Марина ДЕРУН 


