
Протокол № X 
Засідання громадської ради 

при виконавчому комітеті Переяславської міської ради

м. Переяслав 18:00 01.09.2021 року

Присутні:

Юденко Владислав Михайлович 
Голова громадської ради

присутній

Салько Богдан Миколайович 
Секретар громадської ради

присутній

Куделя-Апраксій Тарас Васильович 
Заступник громадської ради

присутній

Житніцький Віталій Сергійович присутній

Шекмар Владислав Володимирович присутній

Щукін Тарас Васильович присутній

Онопрієнко Олександр Васильович присутній

Іванюк Павло Григорович присутній

Александров Андрій Сергійович присутній

Порядок денний:
1. Затвердження типової форми бланку громадської ради (Додаток

2. Розгляд та надання кандидатур громадських діячів, активістів 
щодо нагородження їх почесними грамотами та подяками від 
міського голови на день міста Переяслава.
3. Аналіз результатів соціологічного опитування щодо кандитатів на 
посаду директора НІЕЗ “Переяслав” та надання рекомендацій до 
Мінкульту від громадської ради.

Виступали:
1. Юденко В.М., виступив з вітальним словом щодо скликання та 
участі членів громадської ради на першому засіданні. Оголосив 
порядок денний питань, які мають бути розглянуті на засіданні.
2. Салько Б.М., надав, як секретар ради, зразок типової форми бланку 
громадської ради і запропонував затведити його.
3. Оголошено результати соціологічного опитування щодо 
кандитатів на посаду директора НІЕЗ “Переяслав”, ініційоване 
журналістами місцевого засобу масової інформації, надано



пропозицію рекомендувати до Мінкульту від громадської ради 
переможця даного опитування.
4. Розглянуто пропозиції від членів громадської ради щодо 
кандидатур на нагородження до дня міста, рекомендовано подати їх 
на розгляд керівництва міської ради, список додається (Додаток 2).

По питаннях 1, 2, 4 порядку денного голосували одноголосно 
“ЗА”. По питанню 3 Юденко В. М, Онопрієнко О. В.
“УТРИМАЛИСЬ”.

Секретар громадської ради

Голова громадської ради Юденко В.М.

Салько Б.М.
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Додаток №2 до протоколу №1 01.09.2021 

Громадська рада рекомендує до відзнаки наступних осіб:

- Миколу Богаритя ( ТІ “Корінь нації” ) за колосальні досягнення в 
сфері популяризації Переяславщини, відродження пам’яті про справжню 
українську історичну спадщину, відзначення героїчних подій, значимих 
місць та героїв минувшини тісно пов’язаних з історичним значенням 
Переяслава в історії державотворення сучасної та прадавньої України.

- Ольгу Рондзісту (завідуюча інфекційним відділенням ЦРЛ) за 
невпинну працю і порятунок життів Переяславців від пандемічних викликів 
останніх років.

- Тараса Рондзістого (Голова МБУ “Центр національного 
відродження”) за втілення української ідеї на всіх рівнях і розбудову 
національно-патріотичного виховання на Переяславщині зокрема.

- Андрія Іващенка (депутат Переяславської МР) за створення умов для 
розвитку молоді нашого краю.

- Олександра Петруню (засновник ІСП “Хата-Нет”) за постійну 
підтримку всіх перспективних проектів для міста та за відродження інституту 
меценаптва.

- Ігоря Янчука ( Голова ТО “Джем-Толока”) за значний вклад у 
культурно-мистецький розвиток міста Переяслав та його мешканців, а також 
за можливість кожному переяславцю відчути гордість за успіхи нашого 
земляка 24.08.2021 на Майдані Незалежності.

- Оксану Палатну (гурток «Юних туристів) за активну участь у всіх 
заходах спрямованих на спортивний та національно-патріочтиний розвиток 
дітей та молоді Переяславщини.

- Володимира Бурякова (тренер “ДЮСШ”) за розвиток веслування на 
Переяславщині, що об’єднує в собі гартування в дітях та дорослих 
дисципліни,здорового духу і способу життя.
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- Оксану Палатну (гурток «Юних туристів) за активну участь у всіх 
заходах спрямованих на спортивний та національно-патріочтиний розвиток 
дітей та молоді Переяславщини.

- Володимира Бурякова (тренер “ДЮСІИ”) за розвиток веслування на 
Переяславщині, що об’єднує в собі гартування в дітях та дорослих 
дисциплінщздорового духу і способу життя.

- Василя Онопрієнка (ветеран спорту, педагог) за активну допомогу в 
проведенні більшості спортивних та національно-патріотичних заходів, що 
відбулись на Переяславщині.

- Тетаняну Чоботар ( ГО “В добрі руки”) за активну соціальну 
діяльність і самовідданість обраній сфері. Постійну допомогу безпритульним 
тваринам.

- Людмилу Набок (історик, краєзнавець) за новий підхід в 
популяризації історичної дійсності про життя міста від давніх часів до 
сьогодення.

Голова громадської ради Юденко В.М.


