
ПРОТОКОЛ № 03 

засідання правління громадської ради при 

Вінницькій ОДА 

 

Дата та час засідання: 15.02.2018 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»; 

 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”; 

 За участю члена  громадської ради при Вінницькій ОДА - Кичак В.А. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про висування кандидатур до Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства облдержадміністрації. 

   Інформує: Прудиус П.Г., Василишина О.А. 

2. Про обговорення обласного плану заходів на 2018 рік щодо реалізації   Національної 

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

  Інформують:  Члени правління громадської ради при Вінницькій ОДА. 

3. Про зустріч  з головою Вінницької ОДА  Коровієм  В.В., його заступниками  та 

директорами  департаментів. 

 Інформує: Прудиус П.Г., Василюк С.М. 

   4.  Обговорення положення про проведення конкурсу на звання «Людина року» серед  

громадських діячів, розроблене комітетом «Соціально гуманітарний». 

 Інформує: Прудиус П.Г., Воловодюк  В.В., Бардин М.Б. 

 5. Різне. 

 

  По першому питанню слухали: Прудиуса П.Г.,  

      Запропоновано слідуючі кандидатури до Координаційної ради з питань сприяння 

розвитку громадянського суспільства облдержадміністрації : голову громадської ради при 

Вінницькій ОДА  Прудиуса П.Г. ( по посаді)   Воловодюка В.В. - керівника комітету 

«Соціально-гуманітарний»;   Кулик Л.А.-  голова правління Вінницької обласної організації  

товариства «Знання» України;  Гончара О.В. - керівник комітету «Сільського господарства, 



екології та земельних ресурсів»; Тимченка В.Л. представника ГО «Народовладдя 

Вінниччини»; 

Вирішили:  Кандидатами до Координаційної ради визначити  (по посаді) голову 

громадської ради при Вінницькій ОДА  Прудиуса П.Г., та керівника комітету «Соціально-

гуманітарний» Воловодюка В.В.;   

 

 По  другому  питанню слухали: Прудиуса П.Г. 

Вирішили:  Керівникам комітетів та експертної групи обговорити дане питання в комітетах 

та групі і пропозиції до плану надати керівнику комітету «Соціально-гуманітарний» 

Воловодюку В.В. 

По     третьому    питанню слухали: Прудиуса П.Г. 

 Вирішили: Затвердити слідуючи спікерів на час зустрічі з головою Вінницької ОДА  

Коровієм  В.В., його заступниками  та директорами  департаментів:    

  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» 

 Шпильову І.В. тема виступу  «Проблематика пасажирських перевезень на Вінниччині»    

  

По   четвертому   питанню слухали: Прудиуса П.Г. 

Вирішили доручити  Воловодюку В.В. і Бардину М.Б. завершити підготовку положення про 

проведення конкурсу на звання «Людина року» серед громадських діячів. 

 

Голова громадської ради при   

Вінницькій ОДА                                             Прудиус П.Г.                                                          

 

Секретар                                                                   Василишина О.А.     

 

 

 


