Звіт про проведення консультацій з громадськістю
за I квартал 2015 року
№
з/п

Питання (проект рішення),
винесення на обговорення

Назва заходу,
проведеного в
рамках
консультацій з
громадськістю

1

Представлення інформації про
виконання обласного бюджету
за 2014 рік
- про підсумки діяльності
закладів охорони здоров’я за
2014 рік та покращення
розвитку галузі охорони
здоров’я у 2015 році;
– про затвердження програми
соціально-економічного
розвитку охорони здоров’я
області на 2015 рік;
– про стан охорони праці в
лікувально-профілактичних
закладах області за 2014 рік
«Організація ландшафтного
заказника місцевого значення
Гарбузівське болото»

громадські
слухання

громадські
слухання

19 лютого
2015 року

«Ефективна мобілізація –
необхідна умова національного
суверенітету. Регіональний
аспект: проблеми, перспективи,

засідання
круглого столу

Засідання за круглим столом
6 лютого
15
представники
2015 року
громадських та
волонтерських об’єднань

2

3

4

громадські
слухання

Дата (термін)
проведення

Кількість
учасників

Категорії учасників

Адреса розміщення на
офіційному сайті органу
виконавчої влади звіту про
результати консультацій,
підготовленого з урахуванням
вимог п.20, 24 Порядку,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів від
03.11.2010 р. № 996

Громадські слухання
12 березня
35
представники громадських http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
2015 року
організацій, депутати
ews/detail/89685.htm
місцевих рад
26 лютого
68
представники медичної
http://www.guoz.te.ua/
2015 року
галузі, громадських
формувань

80

жителі с.Гарбузів
Зборівського району

http://ecoternopil.gov.ua/index.php/
pro-departament/novyny

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
ews/detail/87316.htm

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

пропозиції».
Питання мобілізації,
відновлення патріотичного духу
та інформаційну політику
області
Покращення туристичного
обслуговування та збільшення
кількості туристів в регіоні
«Кластерна модель розвитку
туризму у малих містах
Тернопільщини»
Про забезпечення надійного та
безперебійного
електропостачання споживачів
області
Про сучасний стан та
перспективи розвитку туризму в
Україні
Про покращення туристичного
обслуговування та збільшення
кількості туристів в НЗ «Замки
Тернопілля»
Обговорення питань
консолідації українського
суспільства навколо ідеї захисту
незалежної та соборної України
Обговорення програми
основних напрямків житлового
будівництва на 2015 рік
Відзначення 150-ї річниці
першого публічного виконання
гімну «Ще не вмерла Україна»
”Зміна управлінської парадигми
в умовах модернізації загальної
середньої освіти“
«Майбутнє держави – у наших

засідання
круглого столу

17 лютого
2015 року

28

представники
духовенства,
громадськості та ветерани
УПА
представники туристичної
галузі області

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
ews/detail/88108.htm

засідання
круглого столу

3 березня
2015 року

29

засідання
круглого столу

5 березня
2015 року

20

представники туристичної
галузі області

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
ews/detail/89280.htm

засідання
круглого столу

20 лютого,
2 березня
2015 року

20

www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/60549.htm

засідання
круглого столу

29 січня
2015 року

30

засідання
круглого столу

4 березня
2015 року

30

представники громадських
обєднань, керівники
енергопостачальних
організацій
представники
туристичних компаній,
готелів області
туристичні оператори
області та ЗМІ

засідання
круглого столу

25 січня
2015 року

50

представники громадських формувань

засідання
круглого столу

лютий
2015 року

23

представники громадських формувань

засідання
круглого столу

15 березня
2015 року

42

представники громадських формувань

Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
Форум

Конференції, форуми
19 – 21 січня
85
представники науковоhttp://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
2015 року
освітніх установ і
ews/detail/86328.htm
навчальних закладів
областей України
18 лютого
70
представники громадських http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
ews/detail/89192.htm

http://www.ternotour.com.ua/homesite-frontpage/news/2359-kruglyistil
http://www.ternotour.com.ua/homesite-frontpage/news/2378krstilzbaraz

15

руках»
Економічний і соціальний
розвиток України у ХХІ
столітті: національна візія та
виклики глобалізації

міжнародна
науковопрактична
конференція

«Особливості підлітків груп
ризику та підлітків, уразливих
до інфікування ВІЛ…»
Обговорення проекту Закону
України „Про ринок земель”

зустрічі з
громадськістю

18

Проведення роботи з
громадськістю та сільськими
радами населених пунктів, в
яких тривають міжконфесійні
конфлікти

зустрічі з
громадськістю

19

Про порядок присвоєння
почесного звання України
„Мати-героїня”

20

Про Програму соціальноекономічного та культурного
розвитку Тернопільщини на
2015 рік
Питання впровадження
Програми розвитку футболу в
області на 2015-2020 роки у всіх
районах Тернопільщини та
розвитку молодіжного і
юнацького футболу в області
Регулювання тарифів на
перевезення пасажирськими
автобусами на приміських та
міжміських маршрутах
Обговорення проблемних
питань розвитку

16

17

21

22

зустрічі з
громадськістю

2015 року
26, 27 березня
2015 року

56

об’єднань краю
ews/detail/88202.htm
представники громадських об’єднань краю, освітньої
галузі

Зустрічі з громадськістю, збори
6 березня
6
представники громадської
2015 року
організації «Молодіжний
центр розвитку «МІСТ»
Упродовж
89
керівники
І кварталу
сільськогосподарських та
2015 року
переробних підприємств
області
Упродовж
25
жителі області
І кварталу
2015 року

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
ews/detail/89367.htm
-

-

зустрічі з
громадськістю

Постійно

8

багатодітні матері

зустрічі з
громадськістю

11 березня
2015 року

3

голова громадської ради
при ОДА

зустрічі з
громадськістю

11 березня
2015 року

2

голова Тернопільської
обласної федерації
футболу В.Мариновський

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
ews/detail/89583.htm

зустрічі з
громадськістю

27 лютого
2015 року

12

представники
громадських організацій

www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/60549.htm

зустрічі з
громадськістю

29 січня
2015 року

76

керівники
сільськогосподарських

-

http://www.usm.te.gov.ua/s-meynapol-tika/pro-prisvo-nnyapochesnogo-zvannya-mati-geronya.html
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
ews/detail/89585.htm

агропромислового комплексу
23

24

25

26

27

28

29

30

Обговорення питань реалізації
програм молодіжного
житлового будівництва та
програми будівництва
«Власний дім»
Стан проходження
опалювального сезону та
дотримання доведених обсягів
лімітів природного газу
Про Порядок розроблення
проектів землеустрою, що
забезпечують екологоекономічне обгрунтування
сівозміни та впорядкування
угідь
Проект стратегії регіонального
розвитку Тернопільської
області на період до 2020 року

у Бережанському
районі
зустрічі з
громадськістю

підприємств,
громадськість району
представники громадських формувань, громадськість
області

упродовж січня
2015 року

36

зустрічі з
громадськістю

упродовж
лютого
2015 року

39

представники громадських формувань, громадськість
області

зустрічі з
громадськістю

12, 27 березня
2015 року

50

представники
фермерських господарств

зустрічі з
громадськістю

І декада
28
представники громадських березня
формувань, громадськість
2015 року
області
Інтернет-, відеоконференції
лютий
10
представники освітньої
2015 року
галузі області

-

Інформаційне суспільство:
Всеукраїнська
технологічні, економічні та
наукова інтернеттехнічні аспекти становлення
конференція
Електронні консультації (обговорення на веб-сайті органу виконавчої влади)
електронні
постійно
користувачі мережі
http://www.usm.te.gov.ua/s-meynaПро порядок присвоєння
консультації
Інтернет, багатодітні
pol-tika/pro-prisvo-nnyaпочесного звання України
матері
pochesnogo-zvannya-mati-gero„Мати-героїня”
nya.html
Про реалізацію національного
електронні
постійно
користувачі мережі
http://www.guoz.te.ua/Documents/1
проекту «Нове життя» в
консультації
Інтернет, жителі області
303201247.PDF
області.
http://www.guoz.te.ua/XML/120620
136.htm
Збереження традиційного
електронні
упродовж
жителі області
Департамент архітектури,
середовища, реставрація та
консультації
І кварталу
будівництва, житловопристосування пам”яток
2015 року
комунального господарства та
архітектури Тернопільщини
енергозбереження ОДА
dep_arh@columbus.te.ua

31

32

33

34

35

36

37

38

Здешевлення вартості іпотечних електронні
упродовж
жителі області
Департамент архітектури,
кредитів для забезпечення
консультації
І кварталу
будівництва, житловодоступним житлом громадян,
2015 року
комунального господарства та
які потребують поліпшення
енергозбереження ОДА
житлових умов
dep_arh@columbus.te.ua
Обговорення проекту змін до
електронні
березень
користувачі мережі
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/p
проекту програми розвитку
консультації
2015 року
Інтернет, жителі області
ublication/content/2917.htm
малого і середнього
підприємництва
на 2015-2016 роки
Обговорення проекту обласної
електронні
лютий,
користувачі мережі
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/p
програми підтримки осіб, які
консультації
березень
Інтернет, жителі області
ublication/content/2917.htm
брали участь в АТО, та членів
2015 року
сімей загиблих під час
проведення АТО
Обговорення проекту обласної
електронні
лютий,
користувачі мережі
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/p
програми забезпечення молоді
консультації
березень
Інтернет, жителі області
ublication/content/2917.htm
житлом на 2014 - 2017 роки (зі
2015 року
змінами)
Засідання громадської ради при органі виконавчої влади, інших консультативно-дорадчих органів
установчі збори
16 січня
75
представники громадських http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
Затвердження складу нової
громадської ради 2015 року
організацій
ews/detail/85800.htm
громадської ради
при ОДА
засідання
5 лютого
15
представники громадських http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
Питання реалізації заходів
громадської ради 2015 року
організацій, туристичних
ews/init//94.htm
«Програми розвитку туризму в
при департаменті
об’єднань
Тернопільській області на 2013розвитку
2015 роки» та вироблення
інфраструктури,
спільних підходів до їх
транспорту та
виконання
туризму при ОДА
перше засідання
12 лютого
50
представники громадських http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
Затвердження положення,
громадської ради 2105 року
організацій
ews/detail/87731.htm
обрання керівного складу
при ОДА
Обговорення проекту Програми засідання
12 березня
58
представники громадських http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
соціально-економічного та
громадської ради 2105 року
організацій
ews/detail/89710.htm
культурного розвитку
при ОДА
Тернопільської області
на 2015 рік

39

40

Надання медичної,
реабілітаційної, соціальної та
юридичної допомоги
демобілізованим та сім’ям
загиблих військовослужбовців
Про розширення складу
громадської ради до граничної
чисельності, затвердження
регламенту, план роботи на
2015 рік

41

Про проблеми та перспективи
розвитку туризму в
Тернопільській
області,екскурсійної діяльності
та системи комунікацій

42

Про обрання комісії по
напрямку роботи- туризм,
обрання голови
комісії,опрацювання інформації
по кадастру туристичних
ресурсів

43

Обговорення проекту обласного
бюджету на 2015 рік

44

Формування плану роботи
громадської ради при
департаменті екології та
природних ресурсів ОДА
на 2015 рік
Обговорення питання передачі

засідання Ради
учасників АТО
при ОДА

19 березня
2105 року

16

представники громадських
організацій, волонтери та
учасники АТО

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
ews/detail/90187.htm

засідання
громадської ради
при департаменті
розвитку
інфраструктури,
транспорту та
туризму ОДА
засідання
громадської ради
при департаменті
розвитку
інфраструктури,
транспорту та
туризму ОДА
засідання
громадської ради
при департаменті
розвитку
інфраструктури,
транспорту та
туризму ОДА
засідання
громадської ради
при департаменті
фінансів
облдержадмініст
рації
засідання
громадської ради

15, 29 січня;
17 березня
2015 року

19

представники інститутів
громадянського
суспільства

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/2
792.htm

03 березня
2015 року

7

представники інститутів
громадянського
суспільства

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/2
792.htm

11 березня
2015 року

9

представники інститутів
громадянського
суспільства

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/2
792.htm

21 січня
2015 року

12

члени громадської ради
при департаменті фінансів
ОДА

-

27 січня
2015 року

11

члени громадської ради
при департаменті екології
та природних ресурсів
ОДА

-

засідання

19 березня

15

члени громадської ради

-

земель національним паркам

45

46

47

громадської ради 2015 року
при департаменті екології
при департаменті
та природних ресурсів
екології та
ОДА
природних
ресурсів ОДА
Інші заходи за участю представників громадськості (засідання робочих груп, наради тощо)
Про надходження товарів по
зхасідання
5 січня
8
представники громадських http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
лінії іноземної гуманітарної
робочої групи
2015 року
організацій області
ews/detail/85197.htm
допомоги
Про шляхи розвитку
робоча нарада
28 січня
30
студенти, лідери молодіжних http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
молодіжного руху області, про
при ОДА
2015 року
та дитячих громадських
ews/detail/86753.htm
залучення молоді до суспільноорганізацій
політичних процесів в державі
Питання будівництва та
засідання робочої 20 лютого
15
представники громадських http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
використання земельних
групи
2015 року
об’єднань
ews/detail/88425.htm
ресурсів у Тернополі
Шляхи налагодження співпраці,
з метою відстоювання інтересів
Тернопільщини на рівні
Верховної Ради, Кабінету
Міністрів та Адміністрації
Президента України
Розподіл бюджетних коштів в
рамках обласних програм
«Ветеран» та «Турбота»

робоча нарада

23 лютого
2015 року

18

члени громадської ради
при ОДА

засідання комісії
з розподілу
бюджетних
коштів при ОДА

17 березня
2015 року

10

представники громадських http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
організацій
ews/detail/89967.htm

50

Обговорення проекту Стратегії
розвитку Тернопільської
області на період до 2020 року.

робоча зустріч

20 березня
2015 року

14

51

Про напрацювання нових
підходів до розвитку
туристичної індустрії
Кременецького краю

Нарада

06 лютого
2015 року

12

представники провідних
вищих навчальних
закладів Тернопільщини
та громадських
організацій області
представники
КременецькоПочаївського ДІАЗу, НПП
«Кременецькі гори»

48

49

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
ews/detail/88498.htm

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/n
ews/detail/90283.htm

http://www.ternotour.com.ua/homesite-frontpage/news/2365kremenecrada

Про співпрацю студентської
молоді з представниками
бізнесу, громадських
організацій;
про «Проблеми та перспективи
використання замків і палаців в
Тернопільській області з
туристичною метою»

Нарада

53

Про підготовку до літнього
сезону в Дністровському
каньйоні

Нарада

13 березня
2015 року

10

54

Здійснення медичного
обслуговування учнів
загальноосвітніх навчальних
закладів

нарада

12 березня
2015 року

9

55

Вивчення ставлення населення
до вакцинації та про здоровий
спосіб життя?

52

10 лютого
2015 року

30

Соціологічні дослідження, спостереження, опитування
соціологічнi
січень
400
населення області, різні
дослідження
вікові групи
лютий

240

березень

280

Вивчення ролі сім’ї у
формуванні свідомого
ставлення до здоров’я
Вивчення поінформованості
населення з питань
профілактики туберкульозу

туроператори району
студенти ТНПУ ім.
Гнатюка, члени
громадської ради при
департаменті,
представники
туристичних підприємств
області, Національних та
історико-культурних
заповідників
представники
Національного
природного парку
«Дністровський каньйон»
представників
громадських об’єднань

http://www.ternotour.com.ua/homesite-frontpage/news/2368-narada
http://www.ternotour.com.ua/homesite-frontpage/news/2369naradazamky

http://www.ternotour.com.ua/homesite-frontpage/news/2382-dnister

-

http://www.guoz.te.ua/

