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

Питання (проект рішення),
винесення на обговорення

1
Обговорення проекту обласного
бюджету на 2016 рік

2

3

«Громадянське суспільство та
держава: обговорення пропозицій
щодо Стратегії державної політики
сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні»
«Корупція в системі охорони
здоров’я: скільки коштує
безкоштовна медицина для
українців?»

Назва заходу,
проведеного в
рамках
консультацій з
громадськістю

громадські
слухання

регіональний
круглий стіл

круглий стіл

круглий стіл

4

Дата (термін)
проведення

Кількість
учасників

Громадські слухання
30 грудня
56
2015 року

Активізація розвитку внутрішнього
та в’їзного туризму, а
також популяризації туристичної
можливості краю

6
Міжнародний день людей похилого
віку

міжнародна
конференція

зустріч голови ОДА
з мешканцями
Петриківського
геріатричного

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

члени громадської ради при
ОДА, представники
громадських організацій,
керівники структурних
підрозділів ОДА
Засідання за круглим столом
07 жовтня
35
представники громадської
2015 року
ради при ОДА, профспілкових
організацій області та інших
інститутів громадянського
суспільства
20 жовтня
40
представники громадської
2015 року
ради при ОДА та ТОГО
«Спілка власників землі»

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/109385.htm

09 грудня
2015 року

представники міжнародних
організацій, Міжнародної
організації з міграції зокрема,
представники ОБСЄ,
міжнародного жіночого
правозахисного центру «Ла
Страда-Україна»,
представники громадських
благодійних фондів

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/108155.htm

представники туристичної
галузі області, громадські
організації

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/104373.htm

Зустрічі з громадськістю, збори
01 жовтня
100
мешканці Петриківського
2015 року
геріатричного будинкуінтернату

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/103327.htm

25

Обговорення питань протидії
торгівлі людьми

5

Категорії учасників

Конференції, форуми
15-17 жовтня
45
2015 року

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/103766.htm

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/104495.htm

7

8

9

10

11

12

Залучення волонтерів,
волонтерських організацій та рухів
до заходів з соціальної реабілітації,
надання всебічної допомоги
учасникам АТО та їх сім'ям
Обговорення проекту Програми
соціально-економічного та
культурного розвитку
Тернопільської області на 2016 рік
Про розробку комплексної програми
соціальної підтримки постраждалих
внаслідок Чорнобильської
катастрофи на період 2016-2020
роки; поновлення програми закупівлі
житла за державний кошт для
інвалідів-чорнобильців; поновлення
пільгових пасажирських перевезень
в межах області та на приміському
транспорті; питання медикосанітарного забезпечення
стаціонарного лікування, механізм
закупівлі медикаментів тощо
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

13

Термомодернізація житлових
будинків

14

Про стан виконання заходів
реформування місцевого
самоврядування територіальної
організації влади
Незавершені та проблемні об’єкти
будівництва в області

15

будинку-інтернату
зустріч з
представниками
волонтерського
руху

02 жовтня
2015 року

12

представники волонтерського
руху

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/103446.htm

зустріч з
представниками
громадських
організацій
Зустріч голови
ОДА з активом
обласної організації
Всеукраїнської
громадської
організації „Союз
Чорнобиль
України”

29 жовтня
2015 року

20

представники бізнесу,
громадських організацій,
науковці.

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/105141.htm

09 грудня
2015 року

15

представники обласної
організації Всеукраїнської
громадської організації „Союз
Чорнобиль України”

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/108088.htm

зустрічі з
громадськістю

постійно

9

багатодітні матері

зустрічі з
громадськістю

упродовж
кварталу
2015 року

7

представники церковних
громад, релігійних
організацій, жителі області

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

зустрічі з
громадськістю

упродовж
кварталу
2015 року
жовтень
2015 року

15

представники громадських
організацій

-

8

представники ОСББ

-

жовтень
2015 року

12

представники громадськості

-

зустрічі з
представниками
ОСББ
зустрічі з
громадськістю

зустрічі з
грудень
23
представники ОСББ
представниками
2015 року
ОСББ, ЖБК
Електронні консультації (обговорення на веб-сайті органу виконавчої влади)

-

16

17

18

Обговорення проекту Програми
соціально-економічного та
культурного розвитку
Тернопільської області на 2016 рік
Обговорення Стратегії розвитку
Тернопільської області на період до
2020 року та проекту Плану заходів з
її реалізації протягом 2015 – 2017
років
Обговорення проектів програм:
- "Молодь Тернопільщини" на 20162020 роки
- обласної цільової соціальної
програми оздоровлення та
відпочинку дітей на період 20162018 років
- комплексної програми розвитку
агропромислового комплексу
Тернопільської області на 2016-2020
роки
- регіональної програми співпраці із
закордонними українцями на період
до 2017 року
- змін і доповнень до програми
міжрегіонального та
зовнішньоекономічного
співробітництва Тернопільської
області на 2014-2017 роки

електронні
консультації

Упродовж
кварталу
2015 року

-

користувачі мережі Інтернет,
жителі області

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publica
tion/content/33516.htm

електронні
консультації

упродовж
кварталу
2015 року

-

користувачі мережі Інтернет,
жителі області

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publica
tion/content/20090.htm

електронні
консультації

Упродовж
кварталу
2015 року

-

користувачі мережі Інтернет,
жителі області

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publica
tion/content/2917.htm

електронні
консультації

постійно

-

користувачі мережі Інтернет,
багатодітні матері

19

Про порядок присвоєння почесного
звання України „Мати-героїня”

20

Про реалізацію національного
проекту «Нове життя» в області.

електронні
консультації

постійно

-

користувачі мережі Інтернет,
жителі області

21

Надання консультаційної допомоги
учасникам АТО та членам їх сімей

постійно

-

користувачі мережі Інтернет,
жителі області

22

Проект
обласної програми енергоносії та
енергозбереження на 2015-2020 роки
Проект обласної програми
впровадження цифрового
телерадіомовлення на території

електронні
консультації, гаряча
лінія
електронні
консультації

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

листопад
2015 року

-

користувачі мережі Інтернет,
жителі області

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publicati
on/countent/2917.htm

електронні
консультації

листопад
2015 року

-

користувачі мережі Інтернет,
жителі області

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publicati
on/countent/2917.htm

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Тернопільської області на
2015 – 2016 роки
Обговорення проекту концепції
електронні
грудень
користувачі мережі Інтернет,
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publicati
відродження аеропорту «Тернопіль»
консультації
2015 року
жителі області
on/countent/2917.htm
Засідання громадської ради при органі виконавчої влади, інших консультативно-дорадчих органів
Обговорення проекту обласного
засідання
28 грудня
49
представники громадських
бюджету на 2016 рік
громадської ради
2015 року
організацій, члени громадської
при ОДА
ради
«Про першочергові завдання в
засідання обласної
28 жовтня
25
представники громадських
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
галузі туризму та сфері гостинності
координаційної
2015 року
організацій, туристичної
etail/105232.htm
Тернопільської області».
ради з питань
галузі та ЗМІ
туризму
Обговорення питань з соціальної
засідання ради
10 листопада
15
представники громадських
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
реабілітації, надання всебічної
підтримки
2015 року
організацій
etail/106043.htm
допомоги учасникам АТО та їх
учасників АТО
сім'ям
Стратегія розвитку області
засідання
13, 25 листопада
20
приватні підприємці,
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
регіональної ради
2015 року
представники громадських
etail/106348.htm
підприємців
організацій, представники
малого та середнього бізнесу
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
etail/107133.htm
Про стан забезпечення охорони
засідання
17 листопада
14
представники громадських
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
важливих об`єктів транспортної
координаційної
2015 року
організацій
etail/106603.htm
інфраструктури та правопорядку під ради з питань
час пасажирських перевезень; про
безпеки дорожнього
стан утримання автомобільних доріг руху
загального користування, вуличної
мережі міст, сіл і селищ міського
типу області; про стан утримання
залізничних переїздів та безпеку
дорожнього руху
Про попередження насильства дітей, засідання
03 грудня
20
представники громадських
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
виконання заходів державної
координаційної
2015 року
організацій
etail/107710.htm
програми протидії торгівлі людьми,
ради з питань сім’ї,
підтримку внутрішньо переміщених
гендерної рівності,
осіб та учасників АТО
попередження
насильства в сім’ї та
протидії торгівлі
людьми
Обговорення проекту програми
засідання
11 листопада
15
представники громадських
соціально-економічного та
громадської ради
2016 року
організацій
культурного розвитку
при департаменті
Тернопільської області на 2016 рік за фінансів ОДА та
напрямком «Бюджетно-податкова
профільної робочої

32

33

34

35

36

політика»
Підведення підсумків 2015 року й
визначення планів на майбутнє

групи
засідання
16 грудня
36
представники громадських
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
координаційної
2015 року
організацій
etail/108488.htm
ради Проекту
«Місцевий
розвиток,
орієнтований на
громаду – ІІІ»
Обговорення проекту Стратегії
засідання
09 листорада
5
представники інститутів
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
розвитку туризму в Тернопільській
громадської ради
2015 року
громадянського суспільства
etail/60549.htm
області на 2016 – 2020 роки та
при департаменті
проекту Програми розвитку туризму розвитку
в Тернопільській області на 2016 –
інфраструктури,
2020 роки
транспорту та
туризму
Схвалення проекту Стратегії
засідання
23 грудня
5
представники інститутів
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
розвитку туризму в Тернопільській
громадської ради
2015 року
громадянського суспільства
etail/70321.htm
області на 2016 – 2020 роки та
при департаменті
проекту Програми розвитку туризму розвитку
в Тернопільській області на 2016 –
інфраструктури,
2020 роки
транспорту та
туризму
Інші заходи за участю представників громадськості (засідання робочих груп, наради тощо)
робоча нарада
03 листопада
керівники об`єднаних
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/d
2015 року
територіальних громад,
etail/105494.htm
«Ефективне проведення реформ –
юристи, представники
спільне завдання»
обласного центру зайнятості
тощо
Соціологічні дослідження, спостереження, опитування
Вивчення задоволеності населення
Соціологічні
жовтень
300
населення області, різні вікові
www.doz.te.gov.ua
області якістю медичної допомоги
дослідження
2015 року
групи
Профілактика серцево-судинних
захворювань

листопад
2015 року

300

Ставлення населення до вакцинації

грудень
2015 року

250

