ПРОТОКОЛ № 33
засідання громадської ради
при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради
21 листопада 2019 року
10.30 год.

зал засідань виконавчого
комітету міської ради

Присутні: члени громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської
ради.
Запрошені – начальник управління культури і туризму міської ради Переведенцева О.В.,
завідувач сектору з питань пільгової категорії населення управління праці та соціального
захисту населення міської ради Гончарова С.І., посадові особи місцевого самоврядування,
представники ЗМІ.
Порядок денний:
1. Про заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів (інформує: начальник управління культури
і туризму міської ради О.Переведенцева).
2. Про відзначення Міжнародного дня людей з особливими потребами (інформує: завідувач
сектору з питань обслуговування пільгової категорії населення управління праці та
соціального захисту населення міської ради С.Гончарова).
3. Про обговорення заходів з нагоди річниці визволення Олександрії від фашистських
загарбників (інформує: начальник управління культури і туризму міської ради
О.Переведенцева).
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 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 сьогодні виконавчим комітетом
міської ради затверджено План заходів щодо вшанування пам’яті жертв Голодоморів в місті
Олександрія. Зокрема, в музейному центрі ім. А.Худякової пройдуть:
- Виставка-реквієм «Голод 33»;
- Тематична екскурсія «Правда про голод в Україні»;
- Тематична лекція «Жертви репресій 30х років ХХ ст.»;
- Тематичне заняття «Голодомор на Олександрійщині»;
- Експрес-виставка «Гіркі жнива».
У закладах освіти проводяться тематичні уроки, лекції, бесіди, семінари,
показ документальних фільмів, обговорення художніх творів, проведення хвилин історичної
правди, книжкових виставок та ін.
Ольга Володимирівна наголосила, що 23.11.2019 біля меморіалу «Жертвам
голодомору» пройде мітинг-реквієм «І пам’яті не згасне свічка» і акція «Запали свічку» та
запросила всіх присутніх та членів громадських організацій долучитись до цих заходів.

І. Вирішили: 1. Прийняти інформацію Переведенцевої О.В. до відома та взяти
активну участь у проведенні загальноміських заходів з нагоди Дня вшанування жертв
голодоморів.
Інших пропозицій не поступило.
Голосували: за – «15», «проти» - немає, «утрималось» - немає.
ІІ. Слухали:
Гончарова С.І. яка повідомила присутнім про роботу управління праці та соціального
захисту населення стосовно людей з обмеженими фізичними можливостями.
В м. Олександрія проживає 6782 особи з інвалідністю.
Технічними та іншими засобами реабілітації забезпечено 965 потребуючих осіб, 1364
особи отримали направлення на їх отримання.
В 2019 році на оздоровлення направлено 59 осіб з інвалідністю, в т.ч. 12 осіб з
інвалідністю внаслідок війни та 34 осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС І категорії.
Оздоровленням та відпочинком забезпечено 45 дітей з інвалідністю.
Грошову компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування за рахунок
коштів державного бюджету у 2019 році отримали 15 осіб на суму 7,3 тис.грн.
Компенсацію на бензин та транспортне обслуговування в 2019 році отримали 124
особи з інвалідністю на суму 48,9 тис.грн.
Протягом 2019 року з Державного бюджету надано матеріальну допомогу 13 особам з
інвалідністю на суму 13,47 тис.грн., з місцевого – 891 особі на суму 1млн. 473 грн.
До будинку – інтернату оформлено 15 осіб з інвалідністю.
За рахунок коштів з Державного бюджету в 2019 році 1-му учаснику АТО призначена
грошова компенсація на придбання житла.
УПСЗН направляє осіб з інвалідністю на навчання до Центрів реабілітації інвалідів, з
метою набуття робітничих професій.
Крім того, через УПСЗН особи з інвалідністю отримують різноманітні види
державних допомог.
Болілий О.Є. зазначив, що в територіальному центрі 27.11.2019 відбудеться День
відкритих дверей для людей з особливими потребами. В цей день для цих людей будуть
надаватись консультації спеціалістами УПСЗН, ПФ, Центру надання безоплатної правової
допомоги; будуть надаватись послуги перукаря, швеї та ін., пройде виставка виробів,
молебень, концерт. Крім того, людям з особливими потребами буде надана грошова і
натуральна допомога.
Зіміна Л.Р. повідомила, що ТОВ Червоного Хреста для людей з особливими
потребами також організовує дні відкритих дверей в кінці листопада і в кінці
грудня, а спільно з територіальним центром – свято Новорічної ялинки.
ІІ. Вирішили:
1.
Інформацію Гончарової С.І та Болілого О.Є. взяти до відома.
Інших пропозицій не поступило.
Голосували: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
ІІІ. Слухали:
Переведенцева О.В. зазначила, готується проект рішення виконавчого комітету про
затвердження заходів з нагоди 76-ї річниці визволення Олександрії від фашистських
загарбників. Як стало доброю традицією основною масою, яка залучається до цих заходів є
молодь, тому в закладах освіти та музейних і бібліотечних закладах пройдуть тематичні
заходи, виставки, зустрічі з ветеранами, перегляд документальних фільмів, виховні години та
ін.

05 грудня в мікрорайоні Перемога відбудеться мітинг та покладання квітів, а 06
грудня – загальноміський захід: мітинг та покладання квітів на Братській могилі та запросила
всіх присутніх взяти активну участь.
ІІІ. Вирішили:
1.
Інформацію Переведенцевої О.В. прийняти до відома та взяти активну участь у
проведенні заходів з нагоди визволення міста Олександрії від фашистських загарбників.
Інших пропозицій не поступило.
Голосували: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
ІУ. Різне
Зіміна Л.Р. повідомила, що незабаром ( 05.12) міжнародний день волонтера. Ця
добровільна діяльність відіграє надзвичайно важливу роль в усьому світі, адже покликана
допомагати тим, хто найбільше потребує підтримки. Людмила Романівна зазначила, що в
цьому році плідно попрацював загін милосердя із ліцею інформаційних технологій.
Болілий О.Є. всім відомо, що Олександрія є найактивнішою на Кіровоградщині за
розвитком волонтерського руху. Вважаю за необхідне написання статті в місцевих ЗМІ про
діяльність волонтерів для широкого ознайомлення.

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

Голова громадської ради
при виконавчому комітеті

О.БОЛІЛИЙ

