Орієнтовний план
проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік Тернопільською обласною державною адміністрацією
№
з/п

Орієнтовний
термін
проведення
консультацій
(дата або
місяць)

Структурний підрозділ
(працівник) органу виконавчої
влади, відповідальний за
проведення консультацій

Обговорення нормативно-правових актів
Засідання Громадської
органів виконавчої влади та прийняття
ради при
конструктивних рішень у сфері
облдержадміністрації
державного управління політичними
процесами на території області,
розбудови громадянського суспільства
та встановлення діалогу між владою та
громадськими об’єднаннями.
Обговорення питань розвитку
Засідання Координаційної
громадянського суспільства
ради з питань розвитку
громадянського
суспільства

Щоквартально

Управління з суспільнополітичних питань та
інформаційної діяльності
облдержадміністрації,
Бабійчук І.Г.

Щоквартально

3

Регулювання процесів, що відбуваються
у сфері захисту суспільної моралі
відповідно до статей Закону України
«Про захист суспільної моралі»

Засідання обласної
Громадської ради з
питань захисту суспільної
моралі

Щоквартально

4

Обговорення питань взаємодії органів
місцевої влади і козацьких громадських
організацій області у сфері розвитку
історико-культурних традицій
Українського козацтва
Обговорення питань щодо
удосконалення нормативно-правових
актів у формуванні та реалізації
державної політики, забезпечення
відкритості та прозорості діяльності

Засідання обласної
Координаційної ради з
питань розвитку
Українського козацтва

2 рази на рік

Засідання Ради голів
громадських рад при
облдержадміністрації

2рази на рік

Управління з суспільнополітичних питань та
інформаційної діяльності
облдержадміністрації,
Бабійчук І.Г.
Управління з суспільнополітичних питань та
інформаційної діяльності
облдержадміністрації,
Чайковська Г.В.
Управління з суспільнополітичних питань та
інформаційної діяльності
облдержадміністрації,
Чайковська Г.В.
Управління з суспільнополітичних питань та
інформаційної діяльності
облдержадміністрації,
Бабійчук І.Г.

1

2

5

Питання (проект рішення), яке
планується винести на обговорення

Заходи, які заплановані в
рамках консультацій

Контактні дані
структурного підрозділу
(працівника),
відповідального за
проведення консультацій
(телефон, електронна
адреса)
52-08-94
usppid@ukr.net

52-08-94
usppid@ukr.net

52-34-26
usppid@ukr.net

52-34-26
usppid@ukr.net

52-08-94
usppid@ukr.net

6

7

органів виконавчої влади
Обговорення питання видання творів
місцевих авторів художньої,
публіцистичної, краєзнавчої та
культурно-освітньої спрямованості, які
мають суспільно-естетичну цінність
Проведення досліджень із вивчення
громадської думки щодо актуальних
питань соціально-економічного та
суспільно-політичного розвитку області

Засідання обласної
видавничої ради

Щоквартально

Соціологічні дослідження

Щокварталу

8

Обговорення нормативно-правових актів
соціально-культурного розвитку області

Засідання громадської
гуманітарної ради при
облдержадміністрації

Щоквартально

9

Створення рубрик на офіційних сайтах
органів державної влади

Електронні консультації з
громадськістю

Упродовж року

10

Проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та
реалізації державної політики

Щоквартально

11

Про стан державно-церковних відносин
в області

Засідання
консультативно-дорадчих
органів при структурних
підрозділах
облдержадміністрації
Засідання Ради Церков
при облдержадміністрації

12

Оптимізація закладів культури та
організація роботи аматорських
художніх колективів області

Зустрічі з громадськістю
населених пунктів області

Упродовж року

13

Збереження традиційного середовища,
реставрація та пристосування пам”яток
архітектури Тернопільщини

Електронні консультації з
громадськістю

Упродовж січня,
лютого

14

Здешевлення вартості іпотечних
кредитів для забезпечення доступним
житлом громадян, які потребують
поліпшення житлових умов

Електронні консультації з
громадськістю

Упродовж
березня-травня

Щоквартально

Управління з суспільнополітичних питань та
інформаційної діяльності
облдержадміністрації,
Гринчук О.Б.
Управління з суспільнополітичних питань та
інформаційної діяльності
облдержадміністрації,
Бабійчук І.Г.
Управління з суспільнополітичних питань та
інформаційної діяльності
облдержадміністрації,
Бабійчук І.Г.
Управління з суспільнополітичних питань та
інформаційної діяльності
облдержадміністрації,
Лех В.І.
Структурні підрозділи
облдержадміністрації

52-07-91
usppid@ukr.net

Департамент культури, релігій та
національностей
облдержадміністрації,
Бурдяк П.Т.
Департамент культури, релігій та
національностей
облдержадміністрації,
Франків М.О.
Управління містобудування та
архітектури
облдержадміністрації,
Сокульський А.О.
Управління містобудування та
архітектури
облдержадміністрації,
Королюк О.В.

52-11-98
kultoda@ukr.net

52-08-94
usppid@ukr.net

52-08-94
usppid@ukr.net

43-11-05
zmi@te.gov.ua

52-08-94
usppid@ukr.net

52-34-35
kultoda@ukr.net

52-01-15
dep_arh@columbus.te.ua

25-46-43
dep_arh@columbus.te.ua

15

Розміщення об’єктів монументального
мистецтва на території області

Електронні консультації з
громадськістю

Упродовж
червня-серпня

16

Оформлення вихідних даних на
проектування об’єктів будівництва

Електронні консультації з
громадськістю

Упродовж
жовтня-грудня

17

Розроблення бізнес-планів з розвитку
готельно-туристичної сфери області

Проведення конкурсу на
кращий проект

Січень

18

Обговорення та підготовка проекту
туристичного паспорта області

Засідання робочої групи,
Засідання координаційної
ради з питань туризму

І квартал

19

Обмін досвідом між Національними
парками

Конференція

Квітень

20

Збереження пам’яток культурної
спадщини в області

Конференція

Травень

21

20-річчя створення Національного
заповідника ,,Замки Тернопілля”

Міжнародна конференція

Вересень

22

Проблеми розбудови туристичної галузі
в області

Науково-практична
конференція

Жовтень

21

Обговорення проекту програми
соціально-економічного та культурного
розвитку Тернопільської області на 2014
рік
Обговорення проекту програми
розвитку виставково-ярмаркової
діяльності в області на 2014 – 2016 роки

Представлення проекту з
метою внесення
пропозицій і доповнень

Січень

Зустрічі з громадськістю

Лютий, березень

Департамент економічного
розвитку облдержадміністрації,
Щурова Г.О.

52-31-72
admin@economy.gov.te.ua

Обговорення проекту програми
розвитку малого і середнього
підприємництва на 2015 – 2016 роки
Обговорення питання розвитку видів

Представлення проекту з
метою внесення
пропозицій і доповнень
Засідання обласних

ІV квартал

Департамент економічного
розвитку облдержадміністрації.
Сурков М.М.
Управління з питань фізичної

52-06-52
admin@economy.gov.te.ua

22

23

24

Упродовж року

Управління містобудування та
архітектури
облдержадміністрації,
Якимук В.В.
Управління містобудування та
архітектури
облдержадміністрації,
Харченко В.М.
Управління з питань туризму та
курортів облдержадміністрації,
Циклиняк О.Б.
Управління з питань туризму та
курортів облдержадміністрації,
Циклиняк О.Б.,
Білоус Т.П.
Управління з питань туризму та
курортів облдержадміністрації,
Циклиняк О.Б.
Управління з питань туризму та
курортів облдержадміністрації,
Циклиняк О.Б.,
Білоус Т.П.
Управління з питань туризму та
курортів облдержадміністрації,
Циклиняк О.Б.,
Білоус Т.П.
Управління з питань туризму та
курортів облдержадміністрації,
Циклиняк О.Б.,
Білоус Т.П.
Департамент економічного
розвитку облдержадміністрації,
Онищук Н.О.

52-03-10
dep_arh@columbus.te.ua

52-03-10
dep_arh@columbus.te.ua

43-00-35
programa-tur@mail.ru
43-00-35,
43-42-31
programa-tur@mail.
43-00-35
programa-tur@mail.ru
43-00-35,
43-42-31
programa-tur@mail.
43-00-35,
43-42-31
programa-tur@mail.
43-00-35,
43-42-31
programa-tur@mail.
52-24-43
admin@economy.gov.te.ua

52-26-72

спорту та організації проведення
фізкультурно-спортивних заходів

федерацій з видів спорту
спільно із управлінням з
питань фізичної культури
і спорту
Електронні консультації з
громадськістю

trokov@i.ua

Департамент розвитку
інфраструктури
облдержадміністрації,
Михальський М.В.
Державний архів області,
Гумен Ю.Є.

52-03-08
prom@upoda.gov.te.ua

25

Національний план дій з
енергоефективності до 2020 року

26

Основні макроекономічні показники
розвитку Тернопільської області у 2013
році та перспективні завдання на 2014
рік
Архіви та історична наука: шляхи
взаємодії

Зустріч з громадськістю

Лютий

Науково-практична
конференція

Грудень

Державний архів області,
Гумен Ю.Є.

52-26-18
dato@ukrpost.ua

28

Дошкільна освіта для дітей з
особливими потребами

Інтернет-конференція

Лютий

toblosvita@ukrpost.ua
52-23-53

29

Проектування розвитку та психологопедагогічного супроводу обдарованої
особистості
Обговорення проблемних питань
навчально-виховного процесу

VI Всеукраїнська
науково-практична
конференція
Всеукраїнський семінар
голів обласних
методичних об’єднань
Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
Всеукраїнська науково практична конференція

Квітень

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
Запорожан І.Г.
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
Запорожан І.Г.
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
Запорожан І.Г.
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
Мостовий Р.Я.
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
Мостовий Р.Я.
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
Мостовий Р.Я.
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
Мостовий Р.Я.

27

30

31

Медико-соціальні проблеми дитячого
віку

32

Актуальні питання сучасного
акушерства

33

Сучасні погляди на актуальні питання
теоретичної, експериментальної та
практичної медицини
Актуальні питання діагностики,
лікування, раціональної фармакотерапії,
диспансеризації та реабілітації в
практиці сімейного лікаря
Інноваційні технології в стоматології

34

35

36

Про роботу закладів охорони здоров’я
на території області та стан виконання

Всеукраїнська
конференція студентів і
молодих вчених
Всеукраїнська науковопрактична конференція з
міжнародною участю

Січень

культури і спорту
облдержадміністрації,
Гикавий В.П.

Жовтень
27 березня

03 квітня
28 квітня

15 травня

VI науково-практична
конференція

26 вересня

Засідання колегії
департаменту охорони

Лютий –
грудень

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
Мостовий Р.Я.
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,

52-26-18
dato@ukrpost.ua

toblosvita@ukrpost.ua
52-23-53
toblosvita@ukrpost.ua
52-23-53
admin@oblzdrav.gov.te.ua
52-10-71
admin@oblzdrav.gov.te.ua
52-10-71
admin@oblzdrav.gov.te.ua
52-10-71
admin@oblzdrav.gov.te.ua
52-10-71

admin@oblzdrav.gov.te.ua
52-10-71
admin@oblzdrav.gov.te.ua
52-10-71

37

Національного плану дій щодо
впровадження Програми економічних
реформ на 2010 – 2014 роки ,,Заможне
суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава”.
Стан та проблеми розвитку заповідної
справи в області

здоров’я
облдержадміністрації

Мостовий Р.Я.

Засідання громадської
ради при департаменті
екології та природних
ресурсів
олдержадміністрації
Засідання громадської
ради при департаменті
екології та природних
ресурсів
олдержадміністрації
Громадські слухання

І квартал

Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації,
Тарасюк С.П.

eco_ter@tr.ukrtel.net
25-95-77

IV квартал

Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації,
Тарасюк С.П.

eco_ter@tr.ukrtel.net
25-95-77

I квартал

Департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
Хома А.І.,
Стахів В.М.,
Кічак В.В.,
Висоцький З.Я
Департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
Хома А.І.,
Стахів В.М.,
Кічак В.В.,
Висоцький З.Я
Департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
Хома А.І.,
Стахів В.М.,
Кічак В.В.,
Висоцький З.Я
Департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
Недошитко І.П.
Давидяк О.М.

gusg_te_oda@ukr.net
52-00-92
25-44-52
52-06-13
25-26-27

Департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
Недошитко І.П.,
Кічак В.В.

gusg_te_oda@ukr.net
52-03-70,
52-06-13

38

Стан та проблеми розвитку
національних природних парків
,,Дністровський каньйон” та
,,Кременецькі гори”

39

Обговорення питань розвитку сільських
територій області
на тему ,,Про концепцію розвитку
сільських територій”

40

Роз’яснення суті соціально-аграрних
реформ та вирішення проблем аграрного
розвитку регіону.

,,Гарячі” телефонні лінії

Упродовж року

41

Обговорення питань формування та
реалізації державної політики з розвитку
агропромислового комплексу області.

Зустрічі з громадськістю

Упродовж року
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Нарахування індексації грошових
доходів населення

Круглий стіл

12 лютого

43

Обговорення Постанови Кабінету
Міністрів України № 246 від 03.03.2011
р. (із змінами) ,,Про затвердження
Порядку використання сум податку на

Круглий стіл

28 квітня

gusg_te_oda@ukr.net
52-00-92
25-44-52
52-06-13
25-26-27
gusg_te_oda@ukr.net
52-00-92
25-44-52
52-06-13
25-26-27
gusg_te_oda@ukr.net
52-03-70
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додану вартість, сплачених переробними
підприємствами до спеціального фонду
державного бюджету”
Обговорення Постанови від 2 11.11 р.
№ 1134 ,,Про затвердження Порядку
розроблення проектів землеустрою, що
забезпечують еколого-економічне
обгрунтування сівозміни та
впорядкування угідь”
Обговорення проекту Закону України
,,Про ринок земель”

46

Залучення іноземних інвестицій

47

Сприяння залученню іноземних
інвестицій

48

Обговорення нормативно-правових актів
органів виконавчої влади, зокрема
проекту програми міжрегіонального та
зовнішньоекономічного співробітництва

Зустрічі з громадськістю

Зустрічі з громадськістю
Бережанський,
Борщівський
Бучацький,
Гусятинський,
Заліщицький,
Зборівський,
Козівський,
Кременецький,
Лановецький,
Збаразький,
Монастириський,
Підволочиський,
Підгаєцький,
Теребовлянський,
Тернопільський,
Чортківський,
Шумський райони
Засідання Ради
вітчизняних та іноземних
інвесторів при обласній
державній адміністрації

15 березня,
21 травня,
10 вересня,
21 листопада,

23 січня
14 лютого
5 березня
21 березня
14 квітня
29 квітня
19 травня
29 травня
6 червня
10 липня
14 серпня
4 вересня
18 вересня
2 жовтня
24 жовтня
6 листопада
24 грудня
Березень

Проведення ІХ
Міжнародного
інвестиційного форуму в
м. Тернополі

ІІ півріччя

Електронні консультації з
громадськістю

I квартал.

Департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
Кічак В.В.

gusg_te_oda@ukr.net
52-06-13

Департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
Хома А.І.,
Стахів В.М.,
Восицький З. Я.,
Кічак В.В.,
Расевич Р.П.

gusg_te_oda@ukr.net
52 00 92
25 44 52
25 26 27
52 06 13
25 35 42

Управління зовнішніх зносин,
зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності
облдержадміністрації,
Ковтун І.П.
Управління зовнішніх зносин,
зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності
облдержадміністрації,
Ковтун І.П.
Управління зовнішніх зносин,
зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності
облдержадміністрації,
Гук Т.І.

office@ftrade.gov.te.ua
52-26-32,
52-08-65,
25-38-64
office@ftrade.gov.te.ua
52-26-32,
52-08-65,
25-38-64
office@ftrade.gov.te.ua
52-08-65

Тернопільської області на 2014 – 2018
роки
49

50

Розміщення електронної бази
експортних пропозицій області на
офіційному веб-порталі обласної
державної адміністрації в розділі
,,Економіка регіону”/
,,Зовнішньоекономічна
діяльність”/,,Пропозиції до співпраці
підприємств області” та веб-сайті
Тернопільської торгово-промислової
палати в розділі ,,Інвестиційні та
комерційні пропозиції Тернопільщини”
Обговорення економічних і соціальних
наслідків міграції, результатів
досліджень з проблем трудової міграції
та закордонний досвід формування
сучасної міграційної політики.

Заступник голови
обласної державної адміністрації

Електронні консультації з
громадськістю

Упродовж року

Управління зовнішніх зносин,
зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності
облдержадміністрації,
Ковтун І.П.

office@ftrade.gov.te.ua
52-24-11

Круглий стіл

III квартал

Управління зовнішніх зносин,
зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності
облдержадміністрації,
Копестинський Т.Й.,
Миколюк О.М.

office@ftrade.gov.te.ua
52-26-32

П.В.ГОЧ

