Додаток

Звіт про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою
у IV кварталі 2020 року
№
з/п

Питання /проєкт акта, щодо яких
проведено консультації з
громадськістю

Заходи, проведені
у рамках
консультацій з
громадськістю із
зазначенням дати

1.

Про
реалізацію
проєктів
програми ,,Велике будівництво”
та підготовку інфраструктури
Козівського району до роботи в
осінньо-зимовий період
Про
реалізацію
проєктів
програми ,,Велике будівництво”
у Чортківському районі

2.

3.

Кількість
представників
громадськості, які
взяли участь
в
обговоренні

Чи звертався
орган до
громадської
ради з
пропозицією
розглянути
питання/
проєкт акта?

Чи розглядала
Чи надані
громадська
громадсьрада питання/ кою радою
проєкт акта
пропозиції
на своєму
(зауваження)
засіданні?
щодо
питання/
проєкту
акта?
ні
ні

зустріч із
громадськістю
(05.10.2020)

15

ні

зустріч із
громадськістю
(07.10.2020)

30

ні

ні

ні

Про
реалізацію
проєктів зустріч із
програми ,,Велике будівництво” громадськістю
у Бучацькому та Гусятинському (08.10.2020)
районах

13

ні

ні

ні

Кількість
проведених
засідань
громадської
ради

2

Інші заходи
громадської
ради

засідання
правління
громадської
ради

2

4.

Про
підготовку
об’єктів зустріч із
соціальної інфраструктури до громадськістю
роботи в осінньо-зимовий період (08.10.2020)
у Борщівському районі

15

ні

ні

ні

5.

Про запобігання поширенню на
території
області
гострої
респіраторної
хвороби,
спричиненої
коронавірусом
COVID-19,
та
забезпечення
належного лікування хворих,
стан
використання
коштів
субвенції з державного бюджету
місцевими бюджетами
Про
проєкт
комплексної
програми
розвитку
агропромислового
комплексу
Тернопільської
області
на
2021–2025 роки
Про стан виконання державного
та
місцевих
бюджетів
у
2020 році, стан реалізації
програми медичних гарантій в
галузі охорони здоров’я в період
пандемії COVID-19, стан і
перспективи розвитку фізичної
культури та спорту в області
Про право на земельну ділянку
представників
гаражного
кооперативу ,,Аляска-Авто” у
місті Тернопіль
Про
забезпечення
киснем
ліжкового
фонду
закладів
охорони здоров’я, які надають

20

ні

ні

ні

2000

так

так

так

колегія обласної
державної
адміністрації
(29.10.2020)

50

так

так

так

зустріч із
громадськістю
(04.11.2020)

15

ні

ні

ні

онлайн-нарада
(10.11.2020)

20

ні

ні

ні

6.

7.

8.

9.

онлайн-нарада
(13.10.2020)

електронні
консультації
(21.10.2020)

3
стаціонарну медичну допомогу
пацієнтам
з
гострою
респіраторною
хворобою,
спричиненою
коронавірусом
COVID-19
10. Про схвалення проєкту обласної
програми розвитку міжнародного
співробітництва Тернопільської
області на 2021–2023 роки
11. Про карантин вихідного дня

електронні
консультації
(11.11.2020)

1000

так

так

так

зустріч із
громадськістю
(11.11.2020)
12. Про стан медіапростору й зустріч із
перспективи розвитку сфери громадськістю
телерадіомовлення
(16.11.2020)

30

ні

ні

ні

15

ні

ні

ні

13. Про розвиток малого бізнесу та зустріч із
залучення в область іноземних громадськістю
інвестицій
(19.11.2020)

10

ні

ні

ні

14. Про виконання робіт щодо
встановлення
спеціалізованої
ємності
для
збереження і
газифікації рідкого кисню у
Чортківській районній лікарні
15. Про збільшення кількості ліжок
для надання допомоги хворим на
COVID-19, підведення до них
кисню, страхування медичних
працівників,
які
надають
допомогу при коронавірусній
інфекції

зустріч із
громадськістю
(19.11.2020)

12

ні

ні

ні

онлайн-нарада
(24.11.2020)

18

ні

ні

ні

4
16. Про проєкт програми розвитку
громадянського суспільства у
Тернопільській
області
на
2021–2023 роки
17. Про волонтерський рух як нову
форму взаємодії громадянського
суспільства і влади
18. Про обласний бюджет 2020 року

електронні
консультації
(26.11.2020)

5000

так

так

так

круглий стіл
(04.12.2020)

17

ні

ні

ні

60

так

ні

ні

7

ні

ні

ні

25

ні

ні

ні

15

ні

ні

ні

колегія обласної
державної
адміністрації
(14.12.2020)
19. Про
розбудову
військового зустріч із
пантеону
в
селі
Лішня громадськістю
Кременецького району, надання (14.12.2020)
підтримки українським бійцям
20. Про дотримання міжконфесійної Рада церков та
злагоди, реалізацію соціальних релігійних
ініціатив, впровадження заходів організацій
із
протидії
поширенню (17.12.2020)
коронавірусної
інфекції
COVID-19
21. Про
перспективи
створення зустріч із
ветеранського
простору
в громадськістю
області, соціальний захист, якість (19.12.2020)
медичного
обслуговування
ветеранів, посилення заходів
реабілітації ветеранів, створення
ветеранського
хабу
на
Тернопільщині

5

Оприлюднення інформації про початок консультацій із громадськістю
вебсайті обласної державної адміністрації:

(анонсів публічних заходів) на офіційному

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/36470.htm;
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/36472.htm.

Оприлюднення інформації про початок консультацій із громадськістю (анонсів публічних заходів) на сторінці обласної державної
адміністрації у соціальній мережі:
https://www.facebook.com/oda.te.gov.ua.

Оприлюднення звітів про результати консультацій із громадськістю:
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/36471.htm.

Начальник управління
з питань внутрішньої політики,
релігій та національностей
обласної державної адміністрації

Ігор КУЛЬЧИЦЬКИЙ

