Звіт про проведення консультацій з громадськістю за I квартал 2016 року
№
з/п

Питання (проект рішення),
винесення на обговорення

Назва заходу,
проведеного в
рамках
консультацій з
громадськістю

1

Щодо проекту будівництва
повітряної лінії 330 кВ «Луцьк
північна – Тернопільська» з
реконструкцією ПС 330 кВ «Луцьк
Північна» та ПС «Тернопільська» на
території Волинської, Рівненської та
Тернопільської областей»

громадські
слухання

2
Степан Бандера: Герой України,
лідер і провідник ОУН (р)
3
Роман Шухевич: героїчний шлях
боротьби

4

5

6

7

8

засідання круглого
столу
засідання круглого
столу

Дата (термін)
проведення

Кількість
учасників

Громадські слухання
01 березня
27
2016 року

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

депутати обласної ради,
представники громадських
організацій

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/113059.htm

Засідання за круглим столом
01 січня
23
представники громадських
2016 року
об’єднань націоналістичного
на національнодемократичного спрямування
04 березня
20
представники громадських
2016 року
об’єднань націоналістичного
на національнодемократичного спрямування
Конференції, форуми
08 лютого
45
представники об’єднаних
2016 року
громад

-

-

Питання впровадження реформи в
утворених об’єднаних громадах
області
Питання отримання грантів та
кредитів, сприяння розвитку
підприємництва

семінар
семінар, зустріч з
підприємцями

04 березня
2016 року

Обговорення з керівництвом
Коропецької об’єднаної громади
Монастириського району питання
впровадження територіальної
реформи в дію
Створення системи електронного
урядування та електронної
демократії у Тернопільській області
Обговорення подальшої співпраці та

зустріч голови ОДА
з громадськістю

Зустрічі з громадськістю, збори
20 січня
12
представники об’єднаної
2016 року
громади

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/110355.htm

зустріч голови ОДА
з громадськістю

28 січня
2016 року

25

представники громадських
організацій

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/110764.htm

зустріч голови ОДА

30 січня

40

представники молодіжних

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d

18

підприємці

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/111513.htm
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/113331.htm

9

10

11

12

13

14

15

16

взаємодії молодіжних громадських
організацій та місцевої влади
Про порядок присвоєння почесного
звання України
„Мати-героїня”
Проведення роботи з громадськістю
та сільськими радами населених
пунктів, в яких тривають
міжконфесійні конфлікти
Про зміни у містобудівному
законодавстві

з молодіжними
організаціями
зустрічі з
громадськістю

2016 року
постійно

зустрічі з
громадськістю
зустрічі з
громадськістю

Формування інфраструктури
об’єднаної Скала-Подільської
територіальної громади та її
проблемні питання.
Про проблеми, які турбують сім’ї
загиблих на Майдані та їх соціальне
забезпечення.
Питання впровадження
територіальної реформи в дію про
фінансові аспекти реформи
Про стан виконання заходів
реформування місцевого
самоврядування територіальної
організації влади
Формування складу регіональної
туристичної асоціації Тернопілля, як
частини (члена) Національної
туристичної організації
(розвиток туристичної галузі
Тернопільської області)

17

Обговорення проекту «Стратегії
розвитку туризму Тернопільської
області на 2016 – 2020 роки»

18

Обговорення проекту обласної
програми розвитку туризму в
Тернопільській області на 2016 –
2020 роки
Обговорення проекту обласної
цільової програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016 – 2020

19

громадських організацій

etail/110918.htm

13

багатодітні матері

упродовж
І кварталу
2016 року

17

представники церковних
громад, релігійних
організацій, жителі області

http://www.usm.te.gov.ua/s-meyna-poltika/pro-prisvo-nnya-pochesnogozvannya-mati-gero-nya.html
-

15

представники громадських
організацій

-

зустрічі з
громадськістю

упродовж
І кварталу
2016 року
17 лютого
2016 року

25

представники об’єднаної
громади

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/112215.htm

зустрічі з
громадськістю

18 лютого
2016 року

6

родини загиблих на Майдані

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/112259.htm

зустрічі з
громадськістю

01 березня
2016 року

17

представники об’єднаної
громади

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/113098.htm

зустрічі з
громадськістю

упродовж
І кварталу
2016 року

68

-

зустрічі з
громадськістю

упродовж
березня
2016 року

28

представники громадських
організацій, громадськості,
представники органів
місцевого самоврядування
представники туристичних
організацій, підприємці

Електронні консультації (обговорення на веб-сайті органу виконавчої влади)
електронні
січень - лютий
користувачі мережі Інтернет,
консультації,
2016 року
жителі області
зустрічі з
громадськістю
електронні
січень - лютий
користувачі мережі Інтернет,
консультації,
2016 року
жителі області
зустрічі з
громадськістю
електронні
січень - лютий
користувачі мережі Інтернет,
консультації,
2016 року
жителі області
зустрічі з

-

-

-

-

роки
20

Обговорення проекту обласної
програми «Молодь Тернопільщини»
на 2016 – 2020 роки

21

Обговорення проекту програми
соціально-економічного та
культурного розвитку
Тернопільської області
на 2016 рік

22

Про порядок присвоєння почесного
звання України „Мати-героїня”

23

Про реалізацію національного
проекту «Нове життя» в області.

24

Надання консультаційної допомоги
учасникам АТО та членам їх сімей

25

26

27

28

29

громадськістю
електронні
консультації,
зустрічі з
громадськістю
електронні
консультації,
зустрічі з
громадськістю

січень - лютий
2016 року

-

користувачі мережі Інтернет,
жителі області

-

лютий
2016 року

-

користувачі мережі Інтернет,
жителі області

-

електронні
консультації

постійно

-

користувачі мережі Інтернет,
багатодітні матері

електронні
консультації

постійно

-

користувачі мережі Інтернет,
жителі області

http://www.usm.te.gov.ua/s-meyna-poltika/pro-prisvo-nnya-pochesnogozvannya-mati-gero-nya.html
http://www.guoz.te.ua/Documents/13032
01247.PDF
http://www.guoz.te.ua/XML/120620136.
htm
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/90950.htm

електронні
постійно
користувачі мережі Інтернет,
консультації, гаряча
жителі області
лінія
Засідання громадської ради при органі виконавчої влади, інших консультативно-дорадчих органів
Обговорення вирішення соціальнозасідання Ради
5 січня
15
представники громадських
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
побутових питань, охорони здров’я
учасників АТО при
2016 року
об’єднань
etail/109582.htm
учасників АТО, їхніх сімей.
Тернопільській
ОДА
Розгляд проекту генерального плану засідання
12 січня
12
представники громадських
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
сіл Лозова та Курники Лозівської
архітектурно2016 року
об’єднань
etail/109788.htm
сільської ради Тернопільського
містобудівної ради
району
Щодо змін в зовнішньо-економічній
засідання
22 січня
16
представники, малого і
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
діяльності підприємців після вступу
регіональної ради
2016 року
середнього бізнесу,
etail/110431.htm
в силу торгової частину Угоди про
підприємців при
підприємці, громадські
асоціацію між Україною та країнами Тернопільській
об’єднання
Європейського Союзу
ОДА
Засідання ініціативної групи з
засідання
26 лютого,
35
представники громадських
формування нового складу
громадської ради
11, 25, 31 березня,
об’єднань
громадської ради при ОДА
при ОДА
2016 року
Про пріоритетні завдання у розвитку координаційна рада 22 березня
18
представники громадських
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
туристичної галузі на 2016 рік у
з питань туризму
2016 року
об’єднань, туристичних
etail/114448.htm
рамках реалізації програми розвитку при департаменті
організацій
туризму в Тернопільській області на
розвитку
2016-2020 роки
інфраструктури,
транспорту та
туризму ОДА

30

31

32
33

34

35

Розробка Стратегії регіонального
засідання Ради
25 березня
39
представники громадських
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
розвитку Тернопільщини,
регіонального
2016 року
об’єднань, об’єднаних
etail/114544.htm
формування поліцейських станцій в
розвитку
територіальних громад
області розширення повноважень
Тернопільської
органів місцевого самоврядування
області
Про питання діяльності «Start-up засідання
29 березня
16
представники громадських
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
центру з підтримки та просування регіональної ради
2016 року
об’єднань, підприємці,
etail/114696.htm
інноваційних проектів» при ТНТУ підприємців
науковці
ім. Пулюя та про подальші напрями
його діяльності
Інші заходи за участю представників громадськості (засідання робочих груп, наради тощо)
Створення Стратегії — покращення
засідання робочої
11 лютого
15
представники громадських
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
бізнес-клімату в регіоні
групи
2016 року
об’єднань, підприємці
etail/111807.htm
робоча нарада
16 лютого
12
представники УГКЦ, УПЦ
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
Про реабілітацію демобілізованих
2016 року
КП, Церкви християн віри
etail/112047.htm
учасників АТО
євангельської України,
медичних закладів області
Розподіл коштів між громадськими
засідання комісій
15 лютого
18
представники громадських
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
організаціями ветеранів та інвалідів
2016 року
об’єднань
etail/112007.htm
Про підготовку стратегії розвитку
малого і середнього підприємництва
в області на 2016-2020 роки

робоча нарада

10 березня
2016 року

25

представники об’єднаних
територіальних громад

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/113524.htm

