
                                            ПРОТОКОЛ № 01 

засідання правління громадської ради при 

Вінницькій ОДА 

 

Дата та час засідання: 04.01.2018 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; 

  Вотчер Ю.Л. - член правління громадської ради при Вінницькій ОДА, 

керівник  комітету «Охорони здоров’я, соціального захисту та реабілітації» 

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

керівник комітету «Соціально-гуманітарний»; 

 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»; 

 

Порядок денний: 

 

1. Про підсумки роботи правління громадської ради при Вінницькій ОДА 

за 2017 рік; 

          Інформує: Прудиус П.Г. 

2. Планування роботи на 2018 рік; 

Інформує: Прудиус П.Г. 

3. Інформація про проведений 07.12.2017 р. спільний круглий стіл 

громадської  ради  при Вінницькій ОДА та Фонду «Демократичні 

ініціативи» імені Ілька Кучеріва на тему: «Обговорення проблемних 

питань  медичної галузі в процесі реформування охорони здоров’я 

України»; 

      Інформує: Прудиус П.Г. 

4.  Про розгляд орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю структурними підрозділами Вінницької обласної державної 

адміністрації у 2018 році; 

Інформує: Прудиус П.Г. 

5. Розширене засідання комітету «Охорони здоров’я, соціального захисту 

та реабілітації»; 

6. Про загальні збори громадської ради при Вінницькій ОДА; 

7. Різне. 

  



По першому питанню слухали: Прудиуса П.Г. 

 Вирішили:  Інформацію прийняти до відома. 

 

 По  другому  питанню слухали: Прудиуса П.Г. 

Вирішили:   Керівникам комітетів та експертної групи до 18.01.2018року, 

подати пропозиції до плану роботи громадської ради при Вінницькій ОДА на 

2018 рік;  

 

По    четвертому    питанню слухали: Прудиуса П.Г. 

 Вирішили: Керівникам комітетів та експертної групи надати пропозиції по 

розділах щодо консультацій з громадськістю  департаментів, управлінь та 

ОДА. до18.01.2018 року.  

 

По    п’ятому    питанню слухали: Прудиуса П.Г. 

1. Вирішили:    В зв’язку з тим що члени комітету «Охорони здоров’я, 

соціального захисту та реабілітації» не прибули на засідання. Вотчер Ю.Л. 

запланувати розширене засідання комітету  та підготувати відповідні 

питання до засідання, з урахуванням питань які були зазначенні на 

спільному круглому  столі громадської  ради  при Вінницькій ОДА та 

Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва на тему: 

«Обговорення проблемних питань  медичної галузі в процесі 

реформування охорони здоров’я України»; 

 

  По    шостому   питанню слухали: Прудиуса П.Г. 

Вирішили: Керівникам комітетів та членам громадської ради підготувати 

питання до загальних зборів  громадської ради за участю голови  Вінницької 

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

ОДА. 

В різному:  

-  Слухали : Воловодюка В.В. щодо стану підготовки положення по 

критеріям відбору громадських активістів на заохоченнях. Запропоновано 

в січні завершити дану роботу. 

 

Голова громадської ради при   

Вінницькій ОДА                                             Прудиус П.Г.      

                                                    

Секретар                                                                            Василишина О.А.     

 

 



 


