Додаток

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

Питання /проєкт акта, щодо яких
проведено консультації з
громадськістю

Заходи,
проведені у
рамках
консультацій з
громадськістю
із зазначенням
дати

1.

Про
готовність
житловокомунального господарства та
соціальної сфери області до
роботи в осінньо-зимовий період
2019/2020 року, створення і
розвиток сільськогосподарських
кооперативів у районах області,
підсумки літнього оздоровлення
у 2019 році
Про стан реалізації проєктів, які
фінансуються за рахунок коштів
ДФРР, стан реалізації проєктів за
рахунок коштів субвенції на
розвиток
інфраструктури
об’єднаних
територіальних
громад, стан експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
державного
та
місцевого
значення,
підготовку
до
відзначення в області Дня
захисника
України,
Дня
Українського
козацтва,
77-ї річниці створення УПА

колегія
(02.10.2019)

2.

відеонарада
(07.10.2019)

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?
ні

так

так

ні

Кількість
проведених
засідань
громадської
ради

Інші заходи громадської
ради

2

1.Засідання експертних
груп
2. Засідання робочих
комісій громадської ради
3.
Зустріч
голів
громадських рад
при
органах
виконавчої
влади
4. Засідання правління
громадської ради
5. Зустріч правління
громадської
ради
з
головою
облдержадміністрації
6. Засідання громадської
експертизи
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Про розробку проєкту Стратегії
розвитку Тернопільської області
на 2021-2027 роки
Про стан призову громадян на
строкову військову службу в
області, роботу новозбудованих
каналізаційних систем, стан
будівництва об’єктів за рахунок
коштів ДФРР та використання
субвенції з державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
формування
інфраструктури
об’єднаних
територіальних
громад,
стан
будівництва
амбулаторій загальної практики сімейної медицини
Про повернення боргу за
нарахування
соціальної
допомоги
та
реконструкцію
будівлі, що на вулиці Гетьмана
Сагайдачного в місті Тернополі
Про стан реалізації проєктів за
рахунок коштів ДФРР, стан
реалізації проєктів за рахунок
коштів субвенції на розвиток
інфраструктури
об’єднаних
територіальних громад, стан
будівництва
амбулаторій
загальної практики - сімейної
медицини
Про план формування територій
громад Тернопільщини

воркшоп
(11.10.2019)

так

так

так

відеонарада
(15.10.2019)

так

так

ні

зустріч з
громадськістю
(18.10.2019)

так

ні

ні

відеонарада
(19.10.2019)

так

так

ні

так

ні

ні

так

так

ні

Рада
Тернопільщини
(21.10.2019)
Про стан призову громадян на відеонарада
строкову військову службу в (28.10.2019)
області, стан реалізації проєктів
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за рахунок коштів ДФРР, стан
будівництва
амбулаторій
загальної практики - сімейної
медицини,
стан
реалізації
проєктів за рахунок коштів
субвенції
на
розвиток
інфраструктури
об’єднаних
територіальних
громад,
реалізацію на території області
Національної
стратегії
управління відходами в Україні
до 2030 року
9. Про
економічний
потенціал
України
10. Щодо погодження розміщення
поблизу села Дубівці військового
стрільбища
11. Литва-Україна:
досвід
Європейського
Союзу
для
Тернопільської області
12. Тернопільські
біологічні
читання- Ternopil bioscince -2019
13. Про схвалення проєкту змін до
програми
розвитку
водного
господарства
та
водноекологічного
оздоровлення
природного
середовища
Тернопільської області на період
до 2021 року
14. Про схвалення проєкту змін до
програми розвитку лісового
господарства Тернопільщини на
2017-2021 роки

трейд-клуб
(29.10.2019)
громадські
слухання
(30.10.2019)

так

ні

ні

так

так

так

бізнес-форум
(04.11.2019)

так

ні

ні

конференція
(05.11.2019)
електронні
консультації
(07.11.2019)

так

ні

ні

так

ні

ні

електронні
консультації
(07.11.2019)

так

так

так
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15. Про схвалення проєкту змін до
обласної
цільової
програми
здійснення заходів призову на
строкову
військову
службу,
прийняття на військову службу
за
контрактом,
проведення
організаційних
заходів
у
військових
комісаріатах
та
забезпечення
заходів
територіальної
оборони
на
території Тернопільської області
на 2018-2019 роки
16. Бізнес-ризики у динамічному
глобальному середовищі
17. Про реалізацію проєктів за
рахунок
коштів
ДФРР,
будівництва
амбулаторій
загальної практики - сімейної
медицини, призову на строкову
службу, стан реалізації проєктів
за рахунок субвенції на розвиток
інфраструктури
об’єднаних
територіальних
громад,
використання
субвенції
з
державного бюджету місцевим
бюджетам
на
проєктні
будівельно-ремонтні роботи
18. Про схвалення проєкту змін до
програми
розвитку
водного
господарства
та
водноекологічного
оздоровлення
природного
середовища
Тернопільської області на період
до 2021 року

електронні
консультації
(07.11.2019)

так

так

так

конференція
(11.11.2019)
відеонарада
(11.11.2019)

так

ні

ні

так

ні

ні

електронні
консультації
(11.11.2019)

так

так

так
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19. Про стан соціально-економічного колегія
розвитку області за 9 місяців (12.11.2019)
2019 року, роботи із зверненнями
громадян

так

так

ні

20. Про
виділення
земельних зустріч з
ділянок,
оздоровлення
та громадськістю
реабілітацію учасників бойових (12.11.2019)
дій на сході України, надання
матеріальної допомоги сім'ям
загиблих,
розвиток
територіальної
оборони
та
патріотичного виховання молоді

ні

ні

ні

21. Про зміцнення ділових зв’язків трейд-клуб
та
розвиток
міжнародного (12.11.2019)
співробітництва

ні

ні

ні

22. Про нову модель інтернатури, зустріч з
яку
планує
запровадити громадськістю
Міністерство охорони здоров’я (15.11.2019)
України

так

ні

ні

23. Про проєкт обласного бюджету відеонарада
на 2020 рік та прогноз на (18.11.2019)
2021-2022
роки,
отримання
сільськогосподарськими
підприємствами Тернопільської
області фінансової підтримки з
державного
та
обласного
бюджетів,
стан підготовки
дорожньої галузі до роботи в
осінньо-зимовий
період,
відзначення в області Дня

так

так

ні
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Гідності та Свободи, Дня пам’яті
жертв голодоморів в Україні

24. Про проєкт Стратегії розвитку електронні
Тернопільської
області
на консультації
2021-2027 роки та плану заходів (19.11.2019)
з її реалізації у 2021-2023 роках

так

так

так

25. Про
медичне
забезпечення
учасників Революції Гідності,
представників родин Небесної
Сотні, бійців антитерористичної
операції та операції об’єднаних
сил, їх соціальний захист,
патріотичне виховання молоді,
розслідування злочинів проти
учасників Революції Гідності
26. Про стан призову громадян на
строкову військову службу, стан
використання
субвенцій
з
державного бюджету місцевим
бюджетам, стан забезпечення
бійців
антитерористичної
операції/операції об’єднаних сил
та
їх
сімей
земельними
ділянками

зустріч з
громадськістю
(21.11.2029)

ні

ні

ні

відеонарада
(25.11.2019)

так

ні

ні

так

так

ні

27. Про об’єднання у громадах, Рада
роз’яснення пропонованих змін Тернопільщини
та інформування громадян
(25.11.2019)
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28. ,,Від ініціатив до дій” – TFT 2019

форум
(27.11.2019)

так

так

ні

29. Про програму транскордонного
співробітництва
,,Польща
–
Білорусь – Україна”, стан
реалізації проєктів за рахунок
коштів ДФРР
30. Про Великобірківський будинок
творчості школяра, необхідність
закладу такого типу у громаді та
перспективи покращення умов
для навчання
31. Про надання матеріальної
допомоги, виділення коштів на
добудову доріг
32. Про стан реалізації проєктів за
рахунок коштів ДФРР, реалізації
проєктів фінансування яких
здійснюється
із
залученням
коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
формування
інфраструктури
об’єднаних
територіальних
громад у 2019 році
33. Про перспективи та проблемні
питання розвитку Зборівського
району
34. Про виконання
місцевого
бюджету за 11 місяців, стан
реалізації проєктів за рахунок
коштів ДФРР, стан реалізації
проєктів за рахунок коштів
субвенції
на
розвиток
інфраструктури ОТГ

відеонарада
(02.12.2019)

так

так

ні

зустріч з
громадськістю
(03.12.2019)

ні

ні

ні

зустріч з
громадськістю
(06.12.2019)
зустріч з
громадськістю
(09.12.2019)

ні

ні

ні

ні

ні

ні

відеонарада
(09.12.2019)

так

ні

ні

відеонарада
(16.12.2019)

так

ні

ні
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35. Про проєкт Стратегії розвитку
Тернопільської
області
на
2021-2027 роки та плану заходів
з її реалізації у 2021-2023 роках
36. Про виплату заборгованості із
заробітної
плати,
соціальні
гарантії
працівникам,
які
підпадають
під
звільнення,
погіршення стану охорони праці,
зростання рівня виробничого
травматизму,
укладення
колективних договорів
37. Про проєкт Стратегії розвитку
Тернопільської
області
на
2021-2027 роки

електронні
консультації
(19.12.2019)

так

так

так

зустріч з
громадськістю
(19.12.2019)

ні

ні

ні

електронні
консультації
(26.12.2019)

так

так

так

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

