
ПРОТОКОЛ №7
засіданні! правління громадської ради при Вінницькій ОДА

від 03.08.2017 р.

Присутні:

> Прудиус П.Г. -  голова громадської ради при Вінницькій ОДА;
>  Бардин М.М. -  керівник Експертної групи;
> Воловодюк В.В. - керівник комітету «Соціально-гуманітарний»;
>  Висоцька К.І. -  заступник керівника комітету «Соціально-гуманітарний» 

голова правління громадської організації «Асоціація музеїв Вінниччини»
> Кичак В.А. -  заступник керівника комітету «Соціально-гуманітарний», 

«голова громадської організації «Вінницька обласна Рада жінок України»;
>  Гончар О.В. -  керівник комітету «Сільського господарства, екології та 

земельних ресурсів»;
>  Горобець О.В. - керівник комітету «З питань учасників антитерористичної 

операції на Сході України та учасників інших бойових дій»;
> Олійник Б. Б. - член громадської ради при Вінницькій ОДА;
> Пашиніна Т.С. - член громадської ради при Вінницькій ОДА;

Порядок денний:
1. Інформація заступника директора Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації - начальника управління загальної середньої, дошкільної 
освіти та виховної роботи Буняка Володимира Володимировича щодо 
результатів ЗНО;

2. Інформація Горобця О.В. про дату, час, та місце проведення круглого столу 
«Щодо проекту Положення про відзнаку Вінницької обласної Ради «За заслуги 
перед Вінниччиною» для нагородження учасників АТО, волонтерів, 
підприємців, благодійників та інші»;

3. Інформація заступника голови комітету «Соціально-гуманітарний» Висоцької 
К.І. щодо видання буклету про діяльність громадської ради при Вінницькій 
ОДА;

4. Інформація Бардина М.Б. та Дороха В.В. про дату, час, та тему навчання членів 
громадської ради при Вінницькій ОДА;

5. Про розробку положення щодо критеріїв оцінки діяльності громадських 
активістів при висуванні їх на різноманітні нагородження та заохочення 
спільно з громадською радою при Вінницькій обласній Раді;

6. Щодо звернення учасників круглого столу «Іван Ьогун -  визначний 
полководець та державний діяч української нації», щодо встановлення 
пам’ятника Івану Богуну місцевого значення на однойменній площі у м. 
Вінниці на перехресті Соборної та Магістрацької вулиць перед колишнім 
кінотеатром;
Доповідає: Прудиус П.Г. -  голова громадської ради.

7. Про загальні збори громадської ради при Вінницькій ОДА (лист від 25.07.2017 
р. №57);
Доповідає: Прудиус П.Г. -  голова громадської ради.

8. Різне.



Слухали по першому питанию: інформацію заступника директора Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації - начальника управління загальної середньої, 
дошкільної освіти та виховної роботи Буняка Володимира Володимировича щодо 
результатів ЗНО.
Вирішили: Інформація прийнята до відома (додається до протоколу);

Слухали по другому питаишо: інформацію Горобця О.В.
Вирішили: Круглий стіл провести 09.08.2017 р. об 11:00, робочі деталі узгодити 
Прудиусу П.Г. та Горобцю О.В.

Слухали по третьому питанню: Інформацію Висоцької К.І.
Вирішили: Продовжити збір інформації для буклету і завершити цю роботу в кінці 
вересня.

Слухали по четвертому питанню: Інформацію Бардина М.Б. та Дороха В.В. 
Вирішили: Заняття для членів громадської ради провести на базі Центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Вінницької області в 
наступні дні: 28,29,30 серпня 2017 року та з 10 вересня один раз в тиждень, по 
тематиці:

1. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та процеси децентралізації;
2. Форми участі громадськості в процесах прийняття рішень та їх нормативно- 

правове регулювання;
3. Публічні фінанси. Формування та виконання бюджету області;
4. Публічні фінанси. Організація публічних закупівель через систему 

«ПроЗорро»;
5. Доступ до публічної інформації;
6. Основи регуляторної політики, або як створюються, приймаються і 

втілюються нормативно-правові акти;
7. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб;
8. Основи прав людини, або на чому базується правова система сучасних держав 

Європи;
9. Громадська антикорупційна експертиза нормативно-правових акті;
10.Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади;
11.Безпека в громаді. Джерела небезпеки та шляхи створення безпечних умов 

життя;
12.Система правового захисту прав та інтересів громадян в сучасній Україні. 

Слухали по п'ятому питанню: Інформацію Прудиуса П.Г.
Вирішили: Доручити Воловодюку В.В. і Бардину М.Б. розробити положення щодо 
критеріїв оцінки діяльності громадських активістів при висуванні їх на різноманітні 
нагородження та заохочення спільно з громадською радою при Вінницькій о б л а сн ій  

Раді.

Слухали по шостому питанню: Інформацію Прудиуса П.Г.
Вирішили: Підтримати звернення учасників круглого столу «Іван Богун 
визначний полководець та державний діяч української нації», щодо встановлення 
пам’ятника Івану Богуну місцевого значення на однойменній площі у м. Вінниці на 
перехресті Соборної та Магістрацької вулиць перед колишнім кінотеатром;



Слухали по сьомому питанню: Інформацію Прудиуса П.Г. 
Вирішили: Загальні збори провести в вересні 2017 р.

Голова громадської ради при 
Вінницькій ОДА

Секретар

Прудиус П.Г.

Басилишина О.А.


