
ПРОТОКОЛ № 04 

засідання правління громадської ради при 

Вінницькій ОДА 

 

Дата та час засідання: 21.03.2018 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; 

 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»;  

  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 підсумки зустрічі з головою Вінницької ОДА Коровієм В.В. та 

реалізація пропозицій висловлених членами громадської ради при Вінницькій 

ОДА. 

Інформує: Прудиус П.Г.  

2. Розгляд звернення Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ 

ПЕРЕВІЗНИКІВ ВІННИЧЧИНИ» від 02.03.2018 року. 

  Інформує: Бардин М.Б. 

3. Розгляд звернення Громадської ради при Державній регуляторній службі 

України. 

 Інформує: Прудиус П.Г. 

     4. Різне. 

     На засідання запрошений представник та підписант листа від Громадської 

організації «АСОЦІАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВІННИЧЧИНИ» 

від 02.03.2018 року Слободянюк Олександр Андрійович. 



 

По першому питанню слухали:  Прудиуса П.Г.  

Вирішили:  Спільно з керівником комітету «Сільського господарства, екології та 

земельних ресурсів» Гончарем О.В. провести зустріч з директором Департаменту 

агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

Ткачуком М.Ф. і спільно розробити план та заходи щодо організації дорадництва та 

розвитку зеленого туризму у Вінницькій області.  

Голові громадської ради Прудиусу П.Г.  доручено вирішити питання щодо членства 

членів громадської ради при Вінницькій ОДА в  колегіях при департаментах та 

управліннях Вінницької ОДА. 

 

По другому питанню слухали:  Бардина М.Б.  

 Результати розгляду додаються до протоколу. Представники Громадської організації 

«АСОЦІАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВІННИЧЧИНИ» з цим погодились. 

Голові громадської ради доручено  підготувати письмову відповідь заявнику. 

 

По третьому питанню слухали:  Бардина М.Б. та Шпильову І.В. 

 Вирішено: Доручити Бардину М.Б. та Шпильовій І.В., вивчити дане питання. 

 

  В різному:  Слухали Воловодюка В.В. щодо підтримки ініціативи членів 

«Соціально-гуманітарного» комітету наданій в протоколі № 2 від 06.02.2018 року 

засідання соціально-гуманітарного комітету громадської ради при Вінницькій ОДА. 

   Вирішили: Підтримати ініціативу щодо підготовки та проведення круглого столу 

до «Дня матері» та надати членам громадської ради в рамках їх компетенції 

допомогу в організації заходу. 

З вернутися до Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Вінницької ОДА щодо можливої фінансової підтримки даного 

заходу. Щодо інших пропозицій комітету то Воловодюку В.В. доручено 

підготувати більш детальні пропозиції. 

 

Голова громадської ради при                                     Прудиус П.Г.      

Вінницькій ОДА 

                                                                                                 

Секретар                                                                        Василишина О.А.     

 

 

 


