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___Громадська організація «Братерство»__ 

 

 

Посада в ІГС 

 

Голова правління 

 

Громадянство 

 

Україна 

Число, місяць і рік 

народження 

16.05.1953р. 

 

Освіта 

 

Вища 

Науковий ступінь, 

вчене звання  

Доктор філософії в галузі політології 

 

Володіння мовами 

 

Українська, російська 

 

Нагороди, почесні  

звання  

 

 

Досвід роботи у 

виборних органах  

 

З 1991 року працював на керівних та управлінських 

посадах підприємств та організацій різних форм 

власності. 

 

 

 

Місце роботи                     

Пенсіонер 

 

Контактна 

інформація 

Т. 067-232-84-85, m-krugliak@bigmir.net 



Інформація про результати діяльності ГО «Братерство» протягом 
2016-2017 років 

1. Назва ІГС: Громадська організація “Обєднання Братерство ”. 
2. Скорочена назва ІГС: ГО “Братерство”. 
3. Дані про легалізацію ІГС: Свідоцтво про державну реєстрацію від 

04.06.1999 № 0128-99 Г.О.. 
4. Адреса: юридична адреса: 02100, м. Київ, вул. Будівельників, буд. 

34/1, кв. 29. 
5. Контакти: тел. 067-232-84-85;  E-mail : m-krugliak@bigmir.net. 
6. Основною метою діяльності Організації є обєднання громадян для 

задоволення та захисту своїх законних духовних, соціальних, 
економічних, творчих, вікових, національно-культурних, 
спортивних та інших спільних інтересів своїх членів; сприяння 
формуванню та розвитку громадянського суспільства. 

7. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ: член 
Громадської ради при виконавчому органу Київради (КМДА). 

8. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти,  
виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом  
громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових  
обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та  
реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування  
про  них громадськості тощо. 

 
  
- Протягом 2016-2017 років за ініціативою, у тому числі, ГО 

«Братерство» проведено чотири мірні акції (під КМДА – 3, під ВРУ -1) з 
питань захисту прав підприємців, які ведуть свою діяльність у тимчасових 
спорудах для здійснення підприємницької діяльності.  У результаті Головою 
підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету 
Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Луценко І. 
В. проведена зустріч з лідерами громадських об’єднань та представниками 
Генеральної прокуратури з питань дій патрульної поліції м. Києва, 
співробітників ГУ НП у м. Києві, його територіальних органів під час 
варварського знищення робочих місць підприємців робітниками КП 
«Київблагоустрій», робітниками ТОВ «Україна Бізнес Груп» та невідомими в 
форменому одязі та в балаклавах, без чітких розпізнавальних знаків. 

- 21 грудня 2016 року за ініціативою члена Громадської ради, при участі 
ГО «Братерство» створена робоча група з питань знищення майна 
підприємців та створених ними робочих місць в ТС, розміщених на території 
міста Києва. У результаті  підготовлені висновки та рекомендації робочої 
групи, які погоджені Правлінням ГР та підтримані членами ГР. 

- Протягом 2016-2017 років продовжується програма «Надання 
безкоштовних послуг по зверненням до ЄСПЛ»».  В результаті за скаргами 
підприємців щодо порушення їх конвенційних прав державою Україна, які 
складені фахівцями ГО «Братерство», ЄППЛ відкрито три кримінальні 
справи. 

-  Протягом 2016-2017 років ГО «Братерство» бере активну участь на 
всіх рівнях державної регуляторної політики з питань розміщення 
тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. 

- ГО «Братерство» на постійної основі активно захищає права та інтереси 
своїх членів проти незаконних дій органів влади та органів місцевого 
самоврядування шляхом подання скарг, заяв та рекомендацій.  

03.05.2017 



 
Голова правління _________________ Кругляк М.С.. 

 


