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засідання громадської ради 
при виконавчому комітеті П ереяславської міської ради

07.12.2021 року  19.00 год Онлайн формат

Присутні:
Представники інститутів громадянського суспільства:
Щукін Т.В. (ГО «Всеукраїнський правозахисний альянс»),
Житніцький B.C. (ГО «Серця Переяславщини»),
Куделя-Апраксін Т.В. (ГО «Переяславське князівство»),
Александров A.C. (ГО «Джем Толока»),
Шекмар В.В. (ГО «Арії»),
Салько Б.М. (ГО «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство

«Колос»). Список реєстрації додається.

ВИСТУПИЛИ:
Александров A.C., представник ГО «Джем Толока». Привітався, 

Оголосив засідання розпочатим. Оголосив порядок денний
1. Розгляд питання про ситуацію навколо "Просвітницько-Культурного 

Центру"
2. Погодження дій громадської ради у даній ситуації.

ВИСТУПИЛИ:
Салько Б.М., представник ГО  ««Всеукраїнське фізкультурно- 

спортивне товариство «Колос»». Виказав занепокоєння щодо ситуації 
навколо "Просвітницько культурного центру" і намірів деяких осіб його знести 
за для встановлення пам’ятника Сікорському. Акцентуючи на важливості 
"Просвітницько-культурного центру" для переяславської громади, 
запропонував створити лист-звернення до комісії з визначення місця для 
майбутнього пам’ятника відомому музейникові, Почесному громадянину 
міста, Герою України Михайлові Сікорському із рекомендацією залишити 
будівлю і територію за адресою Шевченка 3 Просвітницько-культурному 
центру і усіма можливими способами сприяти його розвитку і популяризації.

ВИСТУПИЛИ
Житніцький B.C., (ГО «Серця Переяславщини»),
Повідомив, що усі учасники ГО Серця Переяславщини повністю 

підтримують збереження "Просвітницько-культурного центру".

ВИСТУПИЛИ
Куделя-Апраксін Т.В., (ГО «Переяславське князівство»)
Висловив згоду із пропозицією Салько Б.М. про необхідність звернутися 

до комісії і висловити думку представників громадськості.
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ВИСТУПИЛИ:
Александров A.C., представник ГО  «Джем Толока». Виніс 

вищезгадану пропозицію Салько Б.М. на голосування.

ГОЛОСУВАННЯ:
«За» -  6 осіб.
«Проти» -  0 осіб.
«Утримався» -  0 осіб.

ВИРІШИЛИ. Створити лист-звернення до комісії з визначення місця 
для майбутнього пам’ятника відомому музейникові, Почесному громадянину 
міста, Герою України Михайлові Сікорському із рекомендацією залишити 
будівлю і територію за адресою Шевченка 3 Просвітницько-культурному 
центру і усіма можливими способами сприяти його розвитку і популяризації.

Александров A.C., представник ГО «Джем Толока». Повідомив, що всі 
питання порядку денного розглянуто. Поцікавився наявністю пропозицій та 
зауважень.

Пропозиції та зауваження відсутні.
Засідання завершено.

Протокол вів 
головуючий засідання

Головуючий засідання

Андрій АЛЕКСАНДРОВ

Андрій АЛЕКСАНДРОВ
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