
Протокол №6 
засідання громадської ради 

при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради 
 

03 листопада 2021 року      сесійна зала 
15:00 – 16:00 год.          міської ради  
 
 

Присутні: 23 члени громадської ради, секретар міської ради Косяк В.О., депутати 
міської ради, посадові особи місцевого самоврядування, начальник управління 
економіки міської ради Черевашко Р.Є., начальник відділу внутрішньої політики 
міської ради Писаревський Є.А., начальник управління культури і туризму міської 
ради Переведенцева О.В., начальник управління праці та соціального захисту 
населення міської ради Назаренко О.А., директор центру соціального обслуговування 
(надання послуг) міста Олександрії Грінчак О.А. 
 

Засідання відкриває і веде голова громадської ради при виконавчому комітеті 
Олександрійської міської ради ЧИЖ Олексій Романович. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1.  Про проведення в місті заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи (21 

листопада). 
2. Про заходи у зв’язку з Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів (27 

листопада).  
3. Про відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю (03 грудня). 
4. Про проведення в місті заходів з нагоди відзначення річниці визволення 

Олександрії від фашистських загарбників (06 грудня). 
5. Про орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю в 

Олександрійській територіальній громаді на 2022 рік.  
6. Різне. 
 
ЧИЖ О.Р.: хто за такий порядок денний прошу голосувати: хто «за» - 23, 

«проти» - 0, «утримався» - 0. Одноголосно. 
   
І. 
ЧИЖ О.Р.: переходимо до порядку денного та розглянемо перше питання. 

Слово надається Переведенцевій О.В., для інформації присутніх про «Проведення в 
місті заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи» (21 листопада). 

ПЕРЕВЕНЦЕВА О.В.: доповіла про заходи, які передбачаються до Дня 
Гідності і Свободи. 

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

Переведенцевої О.В. взяти до відома та прийняти участь у заходах.  
 
 



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

до слова Переведенцева О.В., для інформації присутніх про заходи у зв’язку з Днем 
вшанування пам’яті жертв Голодоморів (27 листопада).  

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА О.В.:  донесла до відома присутніх інформацію про заходи 
у зв’язку з Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів. 

Повна інформація (додаток 2).  
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання ? Немає. 
 
ІІ. ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію начальника управління культури і туризму міської ради 

Переведенцевої О.В. взяти до відома та прийняти участь у заходах.  
 
ІІІ. 
ЧИЖ О.Р.: переходимо до третього питання порядку денного. Запрошуємо до 

слова директора центру соціального обслуговування Грінчак О.А., для інформації про 
відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю. 

ГРІНЧАК О.А.: доповіла про заходи, які передбачаються до Міжнародного дня 
людей з інвалідністю. Також ознайомила присутніх з переліком соціальних послуг, 
які надаються в територіальному центрі. 

Повна інформація (додаток 3). 
 
ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання? Немає. 
БОЛІЛИЙ О.Є.: озвучив інформацію про те, що до нього як до голови 

ветеранської організації звертаються одинокі жителі, які потребують допомоги і не 
перебувають на обліку в терцентрі. 

ГРІНЧАК О.А. запропонувала надати список даних громадян для опрацювання. 
 
ЧИЖ О.Р.: запрошуємо до слова начальника управління праці та соціального 

захисту населення міської ради Назаренко О.А., для інформації про стан фінансового 
та матеріального забезпечення осіб з інвалідністю. 

НАЗАРЕНКО О.А.: доповіла про стан фінансового та матеріального 
забезпечення осіб з інвалідністю, про кількість населення з інвалідністю, яке 
перебуває на обліку управління соціального захисту населення  та отримує 
передбачені законодавством пільги та допомоги. 

Повна інформація (додаток 3). 
ЛЕВАНДОВСЬКА Ю.І: у нас є пропозиції по заходах до Міжнародного дня 

людей з інвалідністю для включення до плану міських заходів. Чи можна 03 
листопада відкрити виставку ДПМ дітей з інвалідністю ГО «Серце матері» і 
презентувати соціальний ролик (до Міжнародного дня людей з інвалідністю) в 
Музейному центрі, та провести круглий стіл батьків дітей з інвалідністю? 

Крім того, ГО «Серце матері» готує соціальний ролик  (юридичні консультації) 
чи можна 03 листопада протягом дня показати його на led-екранах в центрі міста? 

 
ЧИЖ О.Р.: запропонував Левандовській Ю. надати пропозиції по заходах до 

Міжнародного дня людей з інвалідністю в письмовій формі для включення до плану 
міських заходів. 

В кого будуть які питання? Немає. 



ІІІ. ВИРІШИЛИ: 
 
1. Інформацію директора центру соціального обслуговування Грінчак О.А. та  

начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради 
Назаренко О.А., взяти до відома. 
 

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

проведення в місті заходів з нагоди відзначення річниці визволення Олександрії від 
фашистських загарбників (06 грудня). Запрошується до слова начальник управління 
культури та туризму міської ради Переведенцева О.В. 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА О.В.: ознайомила присутніх із заходами з нагоди 
відзначення річниці визволення Олександрії 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 проведення в місті заходів з нагоди відзначення річниці 
визволення Олександрії від фашистських загарбників» взяти до відома та прийняти 
активну участь у їх проведенні. 

 
V. 
ЧИЖ О.Р.: переходимо до п’ятого питання порядку денного: Про орієнтовний 

план проведення консультацій з громадськістю в Олександрійській територіальній 
громаді на 2022 рік. Запрошую до слова начальника відділу внутрішньої політики 
міської ради Писаревського Є.А. 

 
ПИСАРЕВСЬКИЙ Є.А.: зазначив, що Громадська рада при виконавчому 

комітеті, відповідно до Положення про громадську раду, працює згідно плану роботи 
та надав пропозиції щодо плану проведення консультацій з громадськістю в 
Олександрійській територіальній громаді на 2022 рік. 

 Повна інформація (додаток 5). 
 
ЧИЖ О.Р.: для конструктивної роботи громадської ради у 2022 році, прошу всіх 

членів громадської ради долучитися до планування роботи та надати свої пропозиції 
до 30 листопада 2021 року відділу внутрішньої політики міської ради. 

 
V. ВИРІШИЛИ: 
 
1. Інформацію начальника відділу внутрішньої політики міської ради 

Писаревського Є.А. взяти до відома та подати пропозиції до 30 листопада до відділу 
внутрішньої політики міської ради. 

 
VІ. 
ЧИЖ О.Р.: переходимо до шостого питання порядку денного: Різне.  



Запрошую до слова заступника начальника управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради Савченко Г.О.  

САВЧЕНКО Г.О.: ознайомив присутніх з інформацією про роботу та послуги 
управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради.  

ПАСТОВЕНСЬКА В.О.: поцікавилася окремими послугами, які надає УЖКГ 
по конкретній особі. 

САВЧЕНКО Г.О.: запропонував обговорити це питання індивідуально по 
закінченню засідання. 

ЧИЖ О.Р.: в кого будуть які питання? Немає. 
Запрошую до слова начальника управління економіки міської ради       

Черевашка Р.Є. 
ЧЕРЕВАШКО Р.Є.: ознайомив присутніх з інформацією про створення та 

діяльність робочої групи з оновлення Стратегії сталого розвитку Олександрії. 
ЧИЖ О.Р.: запитання є? Якщо у присутніх будуть пропозиції до Стратегії 

просимо долучитись до планування.  
 
VІ. ВИРІШИЛИ: 
 
1. Інформацію надану заступником начальника управління житлово-

комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради 
Савченком Г.О. взяти до відома. 

2. Інформацію надану начальником управління економіки міської ради 
Черевашком Р.Є. взяти до відома та за наявності надати пропозиції до 
Стратегії сталого розвитку Олександрії до 12 листопада 2021 року в 
управління економіки міської ради. 

 
 
Порядок денний вичерпаний. Дякую всім за роботу. 
  
 
 
 

Голова громадської ради       Олексій ЧИЖ 
 
Секретар громадської ради      Марина ДЕРУН 
 


