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Інформація про суспільно-політичну ситуацію  в   

Олександрійській територіальній громаді у 2021 році 
 

 Станом на грудень 2021 року у відповідності до інформації органів юстиції в  
Олександрійській територіальній громаді зареєстровано 91 осередок Всеукраїнських 
політичних партій (за даними органів Міністерства юстиції України, доступно за 
інтернет-посиланням http://olexrada.gov.ua/category/spg/spg_ppo). Більшість з них на 
даний час активної роботи не проводять. Серед активних можна виділити 5-10 партійних 
осередків, які відрізняються активними діями, авторитетним керівництвом, потужним 
складом політради та користуються популярністю серед мешканців територіальної громади. 
Станом на грудень  2021 року в Олександрійській територіальній громаді зареєстровано 297 
громадських організацій (за даними органів Міністерства юстиції України, доступно за 
інтернет-посиланням http://olexrada.gov.ua/category/spg/spg_ppo). 
      Станом на грудень 2021 року при виконавчому комітеті міської ради створена 
громадська рада, куди ввійшли 35 представників місцевих інститутів громадського 
суспільства. Члени ради систематично запрошуються на консультації з різних питань 
життєдіяльності територіальної громади. Громадська рада в своєму складі має 
представництво всіх напрямів діяльності громадських об’єднань, що сприяє висловленню 
різних пропозицій та поглядів на важливі питання життєдіяльності територіальної громади, 
формування конструктивних зауважень та пропозицій.   

Головою громадської ради є ЧИЖ Олексій Романович. У 2021 році відбулось                        
6  засідань громадської ради на яких було розглянуто 21 питання, які стосувались 
життєдіяльності територіальної громади. Крім цього, об’єднання громадян та мешканці 
територіальної громади активно беруть участь у зборах, громадських слуханнях тощо у разі 
їх проведення.  

Активно розвивається громадський ветеранський рух у територіальній громаді. Саме 
громадські організації цього напрямку забезпечують відвідування ветеранів на дому, 
організовують посильну матеріальну допомогу для своїх членів, приймають участь 
різнопланових заходах та самі проводять заходи з нагоди державних та місцевих свят. 
Сьогодні організації цього напряму є найбільш багаточисленними та найбільш 
організованими, сприяють консолідації похилого покоління та ветеранів, наданню їм 
необхідних пільг та допомоги, захисту їх прав. Найактивнішими у цьому напрямку роботи є 
Олександрійська міська організація ветеранів України, громадська організація «Міське 
громадське об`єднання інвалідів дитинства, загального захворювання, інвалідів праці «Віра», 
громадська організація «Солдати в Афгані», громадська організація «Олександрійська спілка 
захисників Вітчизни».  

Надзвичайно активно здійснює свою діяльність  Олександрійська міська організація 
Товариства Червоного Хреста України. Очолює вище зазначену громадську організацію  
Людмила ЗІМІНА. Сьогодні завдання Червоного Хреста: допомога при надзвичайних 
ситуаціях та стихійних лихах, гуманітарні програми, заохочення донорського руху, розвиток 
молодіжного руху в рамках своєї діяльності, протидія торгівлі людьми та  популяризація 
гуманітарних цінностей,  впровадження кампаній зі зменшення стигми та дискримінації 
уразливих верств населення. Працює організація наполегливо над виконанням державних 
програм, у сфері благодійництва – надає медико-санітарну та побутову допомогу вдома 
інвалідам, одиноким громадянам, матеріальну допомогу малозахищеним верствам 
населення. Систематично проводять акції милосердя, благодійні лотереї, ярмарки. Зокрема 
систематично проводяться відвідування ветеранів на дому, перевірка їх стану здоров’я, 
організовано безкоштовне надання одягу та продуктових наборів.  Вище зазначеній ГО 



надається фінансова підтримка з міського бюджету на утримання та здійснення статутної 
діяльності.  

Активною частиною олександрійського соціуму, рушійною силою для розвитку 
туризму, краєзнавства, культурних обмінів є громадський центр «КУБ-ХАБ» (координатор – 
Олег ПАНІБРАТЕНКО). Основа діяльність КУБу – налагодження системного діалогу між 
владою та громадою, спільне вирішення нагальних питань життєдіяльності, реалізація 
проектів і програм соціального та культурного спрямування. На базі КУБ-ХАБу проводяться 
зустрічі, круглі столи, навчання, засідання фокус-груп за участі громадськості та 
представників влади. За підтримки КУБ-ХАБу створюються умови для розвитку 
Олександрійської територіальної громаді у сфері громадянського суспільства, 
співробітництва з сусідніми громадами; КУБ-ХАБ сприяє налагодженню міжнародних 
зв’язків Олександрійської територіальної громади, розвитку туризму. Громадська організація 
«Сильна Олександрійщина» (голова організації – Олексій ЧИЖ) сприяє розвитку спорту в 
територіальній громаді та пропагує серед молоді здоровий спосіб життя. Завдяки вище 
зазначеній ГО організовується значна частина спортивних заходів в територіальній громаді, 
а молодь все більше цікавиться спортом. Значну роботу у сфері фізичного виховання і 
розвитку бойових мистецтв здійснює ВСПК «Захист» (голова організації – Олексій 
КРАВЧЕНКО). Його вихованці представляють територіальну громаду на рівні області та 
держави, беруть участь у міжнародних змаганнях з бойових видів спорту зокрема, 
панкратіону.  

 2021 році у відповідності до рішень Олександрійської міської ради на забезпечення 
виконання статутних завдань у відповідності до умов конкурсу на отримання фінансової 
підтримки від органу місцевого самоврядування 12 (дванадцять) громадських організацій 
отримали кошти з місцевого бюджету на виконання власних проєктів та програм соціального 
спрямування. Загальна сума наданих коштів з місцевого бюджету - 950 784, 57 гривень. 

Значна робота проводиться у сфері патріотичного виховання молоді. Даним напрямом 
опікується ГО «Захисники України – Олександрійщини» (голова – Олександр МИХАЙЛИК). 
Вище зазначена ГО опікується сквером Героїв АТО. Значну роботу громадська організація 
проводить щодо організації дозвілля та реабілітації учасників АТО/ООС, піклується про 
матерів та дружин загиблих учасників АТО/ООС. Сьогодні активно в територіальній громаді 
розвивається козацький рух. Основою його розвитку є громадська організація «Козацький 
звичай» (голова – Сергій ГРИГОР’ЄВ), яка відзначається активністю  в організації  та 
проведені різнопланових козацьких заходів, приймає участь в організації святкування 
державних та місцевих свят.  

Необхідно відзначити, що на сайті Олександрійської міської ради функціонує рубрика 
«робота з громадськістю» в якій є інформація про місцеві осередки політичних партій, 
громадських організацій, громадські слухання, перейменування та найменування назв 
топонімів міста тощо.  

Серед найактивніших інститутів громадянського суспільства в територіальній громаді 
слід відзначити «КУБ-ХАБ» (координатор – Олег ПАНІБРАТЕНКО), ГО «Нова Хвиля» 
(голова – Володимир ДОЖДЖАНИК), ОГОВІ «Солдати в Афгані» (голова – Євген 
ЗВЕРЕВЩІКОВ), ГО «Спілка «Інваліди Чорнобилю» (голова – Людмила КОМЛЄВА), 
Олександрійська міська організація ветеранів України (голова – Олексій БОЛІЛИЙ), 
Олександрійська міська організація ТЧХУ (голова – Людмила ЗІМІНА), ГО «Козацький 
звичай» (голова – Сергій ГРИГОР’ЄВ), ГО «Міське громадське об`єднання інвалідів 
дитинства, загального захворювання, інвалідів праці «Віра» (голова – Зоя БЕЗЗУБОВА)  
благодійна організація «Олександрійський благодійний фонд «Шлях до життя» (голова – 
Анатолій ТРИМБАЧ), ВСПК «Захист» (голова Олексій КРАВЧЕНКО), ГО «Друг» (голова – 
Леся ПІНЬКОВСЬКА), ГО «Сильна Олександрійщина» (голова– Олексій ЧИЖ), ГО 
«Олександрійська спілка захисників Вітчизни» (голова – Олександр ПІЩАНСЬКИЙ), ГО 
«Захисники України - Олександрійщини», громадська організація «матерів дітей – інвалідів 
Олександрії «Серце матері» (голова – Юлія ЛЕВАНДОВСЬКА).  
 
Начальник відділу  
внутрішньої політики міської ради                                            Євген ПИСАРЕВСЬКИЙ  


