
ПРОТОКОЛ № 05 

засідання правління громадської ради при 

Вінницькій ОДА 

 

Дата та час засідання: 05.04.2018 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»  

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

комітету «Сільського господарства, екології та земельних ресурсів»;   

 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 участь в нараді семінарі що відбулась 30 березня у м. Хмельницькому яку 

проводила АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ «Хід 

реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

регіонах України». 

Інформує: Прудиус П.Г. 

2. Про участь членів громадської ради в реалізації обласної програми Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства. 

  Інформує: Прудиус П.Г.  

 3. Реалізація пропозицій запропонованих на попередньому засіданні громадської ради: 

         1.   щодо звернення Громадської ради при Державній регуляторній службі 

України. 

          2. щодо пропозиції організації дорадництва та розвитку зеленого туризму у       

Вінницькій області. 

         3.  щодо підготовки та проведення круглого столу до «Дня матері». 

Інформує: Бардин М.Б., Воловодюк В.В., Гончар О.В., Кичак В.А., Шпильова І.В.  

4.  Розгляд листа  заступника голови  Вінницької ОДА  Крученюка О.В.,  щодо  

проведення  навчання для представників Громадських рад ради при: 

облдержадміністрації, райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування 12 

квітня 2018 року. 

  Інформує: Прудиус П.Г.  

5. Про підтримку в  організації суботника  співробітниками Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА ( висадка 

дерев, збір сміття) в одній із заповідних паркових зон м. Вінниці. 

  Інформує: Прудиус П.Г.  

6. Різне. 

 



По першому питанню слухали:  Прудиуса П.Г.  

Вирішили:   Інформацію прийняти до відома. 

 

По другому питанню слухали:  Прудиуса П.Г. 

 Вирішили:    Кожен керівник комітету з  обласної програми Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільств обере окремий пункт і підготує план 

його реалізації ( круглі столи, участь в заходах та інше). 

 

По третьому питанню слухали:   Гончара  О.В.  

 Вирішили: Доручити  Прудиусу П.Г. та Гончару О.В. розробити конкретний план 

реалізації запропонованих ініціатив. В квітні місяці провести круглий стіл 

присвячений розвитку зеленого туризму з залученням всіх зацікавлених громадських 

організацій, державних органів місцевого самоврядування.  

Вирішили:   Звернення Громадської ради при Державній регуляторній службі України 

підтримати та підготувати  лист – підтримку. 

 

По четвертому питанню слухали:   Прудиуса П.Г. 

Вирішили:  Підтримати звернення заступника голови  Вінницької ОДА  Крученюка 

О.В.,   щодо  проведення  навчання для представників Громадських рад ради при: 

облдержадміністрації, райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування 12 

квітня 2018 року та  зобов’язати  членів  громадської ради  пройти навчання. 

 

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

Про підтримку в  організації суботника  співробітниками Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА ( висадка дерев, збір 

сміття) в одній із заповідних паркових зон м. Вінниці. 

 Вирішили:  Прийняти  участь в  суботнику 20.04.2018 року спільно з  Департаментом 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА. 

 

 В різному:             1. Слухали інформацію Гончара О.В. про проведену роботу  

Громадською радою при вінницькій ОДА за період  з 014.02-31.03.2018 року згідно 

розпорядження голови Вінницької ОДА № 32 від 23.01.2018р.(інформація додається). 

Вирішили: інформацію прийняти до відома. 

                                        2. Слухали інформацію  Прудиуса П.Г. щодо вивчення  

положення  про Наглядові ради при лікувальних закладах  та відповідності їх чинному 

законодавству України. 

Вирішили:  Підтримали ініціативу Прудиуса  П.Г. щодо вивчення  положення  про 

Наглядові ради при лікувальних закладах та  відповідності їх чинному законодавству 

України. 

 

Голова громадської ради при                                                           Прудиус П.Г.      

Вінницькій ОДА 

                                                                                                                                                              

Секретар                                                                                                  Василишина О.А.     

 

 

 


