Додаток

Звіт про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою
у IІІ кварталі 2019 року
№
з/п

Питання /проєкт акта, щодо
яких проведено консультації з
громадськістю

1.

Про
підсумки
посіву
сільськогосподарських культур,
про стан підготовки до жнив та
забезпечення вагонами для
перевезення зерна врожаю
2019
року,
про
стан
експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
державного
і
місцевого
значення та габаритно-вагового
контролю
на
автошляхах
області, про стан будівництва
амбулаторій загальної практики
сімейної
медицини,
про
організацію та проведення
Загальнонаціональної прощі до
Зарваниці.
Про
стан
будівництва
амбулаторій загальної практики сімейної медицини, про стан
експлуатаційного
утримання

2.

Заходи,
проведені у
рамках
консультацій з
громадськістю
із зазначенням
дати
відеонарада
(01.07.2019)

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

Чи
розглядала
громадська
рада
питання/
проєкт акта
на своєму
засіданні?
так

Чи надані
громадською
радою пропозиції
(зауваження)
щодо
питання/проєкту
акта?

Кількість
проведених
засідань
громадської
ради

Інші заходи
громадської ради

ні

2

1.Засідання
експертних груп.
2.Засідання робочої
комісії громадської
ради.
3.Зустріч
голів
громадських рад при
органах виконавчої
влади.
4.Засідання правління
громадської ради.
5. Робочі зустрічі.

відеонарада
так
так
ні
(08.07.2019)
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3.

4.

5.

6.

автомобільних доріг державного
та місцевого значення.
Про
заходи
боротьби
з
борщівником
на
території
області,
про
стан
експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
державного
та
місцевого
значення, про стан будівництва
амбулаторій
загальної
практики-сімейної медицини.
Проєкт розпорядження голови
облдержадміністрації
,,Про
проект
обласної
програми
вшанування
українців,
постраждалих у XX столітті
внаслідок окупаційних режимів,
Героїв
Небесної
Сотні,
учасників
антитерористичної
операції та операції об’єднаних
сил у XXI столітті на 2020-2022
роки”.
Проєкт розпорядження голови
облдержадміністрації
,,Про схвалення проекту змін до
програми антитерористичних
заходів
у
Тернопільській
області на 2019 рік”.
Про
стан
будівництва
амбулаторій
загальної
практики-сімейної медицини,
про стан експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
державного
та
місцевого

відеонарада
(15.07.2019)

так

ні

ні

електронні
консультації
(17.07.2019)

так

ні

ні

електронні
консультації
(18.07.2019)

так

так

ні

відеонарада
(22.07.2019)

так

ні

ні
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7.

8.

9.

значення, про забезпечення
реалізації Державної стратегії
регіонального
розвитку на
період 2020 року в частині
формування
мережі
природоохоронних територій,
про стан фінансування проектів
реалізація яких здійснюється із
залученням коштів субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам
на
формування
інфраструктури
об'єднаних
територіальних
громад
у
2019 році.
Проєкт розпорядження голови
облдержадміністрації
,,Про
організацію виконання обласної
програми
розвитку
автомобільних доріг загального
користування
на
2019-2022 роки.
Про стан експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
державного
та
місцевого
значення, про підготовку до
Всеукраїнського
фестивалю
лемківської культури ,,Дзвони
Лемківщини”, про результати
оздоровлення дітей в області,
про
стан
будівництва
амбулаторій
загальної
практики-сімейної медицини.
,,Про
стан
соціальноекономічного розвитку області

електронні
консультації
(23.07.2019)

так

так

ні

відеонарада
(29.07.2019)

так

ні

ні

колегія
(31.07.2019)

так

так

так
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10.

11.

12.

13.

у першому півріччі 2019 року,
про
виконання
обласного
бюджету за перше півріччя
2019
року,
про
стан
розроблення
(оновлення)
містобудівної
документації,
історико-архітектурних
опорних
планів
населених
пунктів області, що занесені до
Переліку історичних населених
місць
України,
та
ходу
реалізації обласної програми
створення
і
ведення
містобудівного кадастру на
2018-2020 роки”.
Про проєкт постанови Кабінету
Міністрів
України
,,Деякі
питання здійснення державного
моніторингу
у
галузі
атмосферного повітря”.
Про підготовку до початку
нового навчального року та
освоєння
коштів
освітньої
субвенції.
Про
державну
підтримку
сільськогосподарських
виробників
області
та
організацію
проведення
в
області
Дня
Державного
Прапора України та Дня
Незалежності України.
Про підготовку дорожнього
господарства до роботи в
осінньо-зимовий
період

експертні
зустрічі
(01.08.2019)

так

ні

ні

відеонарада
(13.08.2019)

так

ні

ні

відеонарада
(19.08.2019)

так

ні

ні

відеоконференція
(21.08.2019)

так

ні

ні
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14.

15.

16.

2019-2020 років, врегулювання
проблемних
питань,
які
виникали під час попереднього
осінньо-зимового
періоду,
організації роботи Штабу з
ліквідації
наслідків
надзвичайних ситуацій.
Про стан підготовки закладів
освіти області до початку
нового 2019/2020 навчального
року, про роботу Головного
управління Пенсійного фонду
України
в
Тернопільській
області
щодо
виконання
бюджету, реалізації державної
політики з питань пенсійного
забезпечення.
Про розгляд та обговорення
проєкту
містобудівної
документації.
Про стан призову громадян на
строкову військову службу в
області, про підготовку до
опалювального
періоду
2019/2020 року, про надання
пільг та житлових субсидій на
оплату житлово-комунальних
послуг у грошовій формі, про
результати реалізації медичної
реформи на первинному рівні
та впровадження інновацій у
галузі охорони здоров’я в
області.

колегія
(29.08.2019)

так

так

так

громадські
слухання
(10.09.2019)
відеонарада
(16.09.2019)

так

ні

ні

так

ні

ні

6
17.

Про взаємодію місцевих
державних адміністрацій з
територіальними органами
міністерств, центральними
органами виконавчої влади з
метою забезпечення реалізації
програм збалансованого
регіонального розвитку,
створення умов для залучення
інвестицій та впровадження
регіональних інвестиційних
проєктів.

відеоконференція
(26.09.2019)

ні

ні

ні

Начальник управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
Ігор КУЛЬЧИЦЬКИЙ
Уляна Коваль 52 22 52

