
ПРОТОКОЛ № 03/1 

засідання правління громадської ради при 

Вінницькій ОДА 

 

Дата та час засідання: 01.03.2018 р. о 16:30 

Місце проведення: приміщення Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА. 

 

Присутні: 

 Прудиус П.Г.- голова громадської ради при Вінницькій ОДА; 

 Воловодюк В. В. - член правління громадської ради при Вінницькій ОДА, керівник 

комітету «Соціально-гуманітарний»; 

 Гончар О.В. - член правління громадської ради при Вінницькій ОДА, керівник 

комітету «Сільського господарства, екології та земельних ресурсів»; 

   Горобець О.В. член правління громадської ради при Вінницькій ОДА, керівник 

комітету «З питань учасників антитерористичної операції на Сході України та учасників 

інших бойових дій»; 

 Долінський О.Г. - член правління громадської ради при Вінницькій ОДА,  керівник 

комітету «Молодіжної політики спорту та туризму». 

 Шпильова І.В. - член правління громадської ради при Вінницькій ОДА,  керівник 

комітету «Фінансово-економічний, житлово-комунального  господарства, енергетики 

та інфраструктури», представник громадської організації “Асоціація пасажирських 

перевізників Вінниччини”; 

 

Порядок денний: 

1. Про загальні збори громадської ради при Вінницькій ОДА за участю голови 

Вінницької ОДА  Коровія В.В., його заступників та директорів  департаментів;  

Інформує: Прудиус П.Г. 

2. Затвердження положення по критеріям відбору громадських активістів до 

нагородження; 

  Інформує:.Воловодюк В.В., Бардин. М.Б. 

 3.  Щодо реалізації  плану роботи на 2018 рік. 

  Інформує: Прудиус П.Г. 

 4. Різне. 

По першому питанню слухали: Прудиуса П.Г. 

 Вирішили:   

1). Затвердити  порядок денний загальних зборів громадської ради при Вінницькій 

ОДА за участю голови Вінницької ОДА  Коровія В.В., його заступників та директорів  

департаментів; 

  Порядок денний: 

1. Про співпрацю громадської ради при Вінницькій ОДА з Вінницькою ОДА та її 

підрозділами. 

       2. Затвердження положення по критеріям відбору громадських активістів до 

нагородження. 



       3.Обговорення кандидатур до Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства облдержадміністрації.  

      4. Обговорення обласного плану заходів на 2018 рік щодо реалізації   Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки. 

      5.  Виступи: 

  Прудиуса П.Г.   - голова громадської ради при Вінницькій ОДА; 

  Бардина М.Б. тема виступу  «Труднощі у проведенні освітньої реформи у Вінницькій 

області в аспекті імплементації вимог  Закону  України « Про освіту» 

  Воловодюка В.В. тема виступу «Виконання повноважень Вінницької обласної 

державної адміністрації в сфері  національно – патріотичного виховання дітей та 

молоді» 

 Гончара О.В. тема виступу  «Проблемні питання та перспективи розвитку сільського 

туризму у Вінницькій області» 

Дороха В.В.  тема виступу « Щодо реалізації у Вінницькій області в 2018 році 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2016- 2020роки». 

Шпильової І.В. тема виступу  «Проблематика пасажирських перевезень на 

Вінниччині»    

 6. Затвердження плану роботи громадської ради при Вінницькій ОДА на 2018 рік 

 7.   Різне. 

  2 ). Запросити членів  громадської ради при Вінницькій обласній Раді  прийняти 

участь в цих зборах. 

 

По  другому  питанню слухали:  Воловодюка В.В. 

 Вирішили:   

 Затвердити положення по критеріям відбору громадських активістів до 

нагородження; 

  В різному:  за пропозицією члена громадської ради Дороха В.В. слухали 

громадського активіста Марчука І.Д. щодо укріплення матеріальної бази  та 

харчування в Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні.  

 Вирішили: на наступне засідання правління громадської ради при 

Вінницькій ОДА запросити  головного лікаря, дієтолога  Хмільницької обласної 

фізіотерапевтичної лікарні та представників Департаменту охорони здоров’я  

Вінницької ОДА для визначення подальших дій в вирішенні даного питання.  

 

Голова громадської ради при                                     Прудиус П.Г.      

Вінницькій ОДА 

                                                                                                 

Секретар                                                                        Василишина О.А.     

 

 

 


