
ПРОТОКОЛ № 03 

Загальних зборів Громадської ради при 

Вінницькій ОДА 

 

 Дата та час засідання: 06.03.2018 р. о 16:00 

 Місце проведення: Вінницька ОДА (4-й поверх),  

 Голова збрів -    Прудиус П.Г.  

Секретар зборів   –  Василишена О.А. 

Присутні: 

      

Члени громадської ради при Вінницькій ОДА -21 чоловік: 

   Прудиус П.Г., Бардин М.Б.,  Висоцька К.І., Воловодюк В.В., Вотчер Ю.Л., Гончар 

О.В., Горобець О.В., Долінський О.Г., Дорох В.В., Ільїн О.О., Кирищук Н.Г., Кичак В.А., 

Кондюк А.І., Кулік Л.А., Мовчан Л.В., Пашина Т.С., Пращук В.В., Стебелева М.Г., Тимченко 

В.Л., Шпак - Мельник В.Х., Шпильова  І.В. 

       В засіданні прийняв участь голова Вінницької ОДА  Коровій В.В,  заступник  голови  

Вінницької ОДА  - Крученюк О.В., керівники департаментів та управлінь. Також в загальних 

зборах громадської ради  при Вінницькій ОДА прийняли участь Громадські організації при 

Вінницькій обласній Раді та інші громадські активісти. 

  

          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. 

 



 

Виступили: 

  Коровій В.В - голова Вінницької ОДА, Прудиус П.Г. - голова громадської ради при 

Вінницькій ОДА, Бардин М.Б.- член правління громадської ради при Вінницькій ОДА, 

керівник  Експертної групи, голова правління громадської організації «Подільський центр 

прав людини»; 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», Дорох В.В., - член громадської ради ,голова Ради Хмільницька районна 

громадська організація «Право», 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”. В обговоренні прийняли участь  Вотчер  

Ю.Л., - член правління громадської ради при Вінницькій ОДА, керівник  комітету «Охорони 

здоров’я, соціального захисту та реабілітації», Крученюк О.В. - заступник  голови  

Вінницької ОДА,  Василюк С.М. - директор Департаменту інформаційної діяльності  

Вінницької ОДА,   Добровольський В.М. - голова   Липовецького відокремленого 

підрозділу Всеукраїнської спілки учасників АТО «Побратими України », Тимченко В.Л. - 

член громадської ради при  Вінницькій  ОДА,член громадської організації «Народовладдя 

Вінниччини».  

   За результатами та зауваженнями до виступів учасників загальних зборів головою  

Вінницької ОДА Коровієм В.В. було дане спеціальне доручення керівникам структурних 

підрозділів Вінницької ОДА. 

Вирішили: Інформацію прийняти  до відома. 

 По  другому питанню 

 Вирішили : 

Затвердити  «Положення по критеріям відбору громадських активістів до нагородження». 

По  третьому  питанню 

     Вирішили: 

Затвердити кандидатури до Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства облдержадміністрації. 

  По четвертому питанню 

 Вирішили: 

 Затвердити Обласний план заходів на 2018 рік щодо реалізації   Національної стратегії 

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

 

 

 

Голова громадської ради при                                     Прудиус П.Г.      

Вінницькій ОДА 

                                                                                                 

Секретар                                                                        Василишина О.А.     

 

 

 


