Орієнтовний план
проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік Тернопільською обласною державною адміністрацією
№
з/п

Питання (проект рішення), яке
планується винести на обговорення

Заходи, які заплановані в
рамках консультацій

1 Обговорення нормативно-правових актів Засідання Громадської ради
органів виконавчої влади та прийняття
при облдержадміністрації
конструктивних рішень у сфері
державного управління політичними
процесами на території області,
розбудови громадянського суспільства
та встановлення діалогу між владою та
громадськими об’єднаннями.
2
Обговорення питання видання творів
Засідання обласної
місцевих авторів художньої,
видавничої ради
публіцистичної, краєзнавчої та
культурно - освітньої спрямованості, які
3
мають
суспільно-естетичну
цінність
Засідання консультативноПроведення
консультацій
з
дорадчих органів (в т.ч.
громадськістю з питань формування та
громадських рад) при
реалізації державної політики у
структурних підрозділах
соціально- економічних та суспільнооблдержадміністрації
політичних напрямках.
4 Про стан державно-церковних відносин Засідання Ради Церков при
облдержадміністрації
в області

5

Обговорення питань національнокультурних потреб національних
меншин в області

Засідання ради національнокультурних товариств при
облдержадміністрації

Орієнтовний
термін
проведення
консультацій
(дата або
Щоквартально
місяць)

Соціальні групи населення та
Контактні дані структурного
заінтересовані сторони, на які
підрозділу (працівника),
поширюватиметься дія
відповідального за проведення
рішення, що буде прийняте за
консультацій (телефон,
результатами консультацій
електронна адреса)
Активісти громадських
Управління з питань внутрішньої
організацій, політично свідомі
політики, релігій та
громадяни, широке коло
національностей
громадськості
облдержадміністрації
Кульчицький І.В.
52-22-52 uvp_oda@ukr. net

Щоквартально

Письменники, поети, творчі
об’єднання

Щоквартально

Громадськість області

Щоквартально

Громадськість області

Управління з питань внутрішньої
політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації,
Кульчицький І.В. 52-22-25
uvp_oda@ukr. net

Щоквартально

Представники національних
меншин області

Управління з питань внутрішньої
політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації,
Кульчицький І.В. 52-22-25
uvp_oda@ukr. net

Управління з питань внутрішньої
політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації,
Структурні підрозділи
Кульчицький
І.В. 52-22-25
облдержадміністрації, Керівники
структурних підрозділів
облдержадміністрації

6

Зміни в законодавстві з реформування
місцевого самоврядування та
територіальної організації влади

Електронні консультації,
круглі столи

Щомісяця

Працівники органів місцевого
самоврядування

Управління містобудування та
архітектури
облдержадміністрації, Харченко
В.М. 52-25-71
deparh@columbus.te.ua

7

Підготовка інфраструктурних проектів
об’єднаних територіальних громад області

Зустрічі з громадськістю

Упродовж року Працівники органів місцевого
самоврядування

Управління містобудування та
архітектури
облдержадміністрації, Харченко
В.М. 52-25-71
dep arh@columbus.te.ua

8

Укладання та впровадження проектів
міжмуніципального співробітництва
територіальних громад

Зустрічі з громадськістю

Щомісяця

Працівники органів місцевого
самоврядування

Управління містобудування та
архітектури
облдержадміністрації, Харченко
В.М. 52-25-71
dep arh@columbus.te.ua

9

Реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади

Зустрічі з громадськістю

Щомісяця

Працівники органів місцевого
самоврядування

Управління містобудування та
архітектури
облдержадміністрації, Якимчук
В.В. 52 -25-71
dep arh@columbus.te.ua

10

Інформаційні заходи щодо популяризації
процесу забезпечення об’єдання
територіальних громад містобудівною
документацією

Зустрічі з громадськістю

Щокварталу

Працівники проектних та
будівельних організацій

Управління містобудування та
архітектури
облдержадміністрації, Якимчук
В.В. 52 -25-71
dep arh@columbus.te.ua

11

Впровадження програми кредитування
молодіжного житлового будівництва в
Тернопільській області та надання
консультацій

Електронні консультації

Щомісяця

Громадськість області

Управління містобудування та
архітектури
облдержадміністрації, Королюк
О.В. 25-46-43
dep arh@columbus.te.ua

Зустрічі з громадськістю

Щомісяця

Працівники архітектурномістобудівної галузі

Управління містобудування та
архітектури
облдержадміністрації, Королюк
О.В. 25-46-43
dep arh@columbus.te.ua

Засідання регіональної ради
підприємців при обласній
державній адміністрації

Щомісяця

Представники громадських
формувань підприємців та
суб’єктів підприємницької
діяльності

Департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністраці, Казмірчук
О.В.

12 Розроблення районних програм створення і
введення містобудівного кадастру

13

Обговорення питань щодо розвитку
бізнесу області

14 Проведення тренінгів щодо створення та
впровадження територіального
туристичного продукту «Зелений
Шлях» (GreenWays)

тренінг

І квартал 2019
року

Представники туристичної
галузі області, представники
об’єднань громадян

Відділ туризму облдержадміністрації,
Яцків Р.І.
43-00-35
toda@gmail.com

15 Інфотур для регіональних представників
туристичного бізнесу

Зустріч з громадськістю

березень 2019
року

Представники туристичної
галузі області

Відділ туризму облдержадміністрації,
Яцків Р.І.43-00-35
toda@gmail.com

«Основи знань щодо надання
гостинності у сфері сільського зеленого
туризму: право, категоризація, промоції,
успішні практики»
17 Проведення рекламних турів, прес-турів
для представників туристичних
компаній, ЗМІ та інших зацікавлених
організацій
18
Консультації щодо підтримки
діяльності інформаційно-туристичних
центрів, ДІАЗ, НПП, громадських
організацій, які займаються розвитком
19
Вирішення
гострих
питань у сфері
туризму
в області
охорони довкілля та використання
природніх ресурсів

семінар

І квартал 2019
року

Представники туристичної
галузі області, представники
об’єднань громадян

Відділ туризму облдержадміністрації,
Яцків Р.І. 43-00-35

16

toda@gmail.com
Зустрічі з громадськістю

Упродовж року

Представники туристичної
галузі області

Відділ туризму облдержадміністрації,
Яцків Р.І.43-00-35
toda@gmail.com

Зустрічі з громадськістю

Упродовж року

Представники туристичної
галузі області

Відділ туризму облдержадміністрації,
Яцків Р.І.43-00-35
toda@gmail.com

Зустрічі з громадськістю

Упродовж року

Громадськість області

Управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
О.В.Сінгалевич 25-95-93
eco ter@tr.ukrtel.net
Управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
О.В.Сінгалевич 25-95-93
eco ter@tr.ukrtel.net
Управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
О.В.Сінгалевич 25-95-93
eco ter@tr.ukrtel.net

20

Оцінка впливу на довкілля планової
діяльності суб’єктів господарювання
області

Громадські обговорення,
слухання

Щомісяця

Громадськість області

21

Обговорення питань екологічної
тематики

Громадська рада при
управлінні екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації

Щоквартально

Представники громадська ради
при управлінні екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації

22

Міжнародний інвестиційний форум
«Тернопільщина - Invest 2019»

Форум

23 Рада експортерів Тернопільської області Засідання ради експортерів

Травень 2019 року

Представники туристичної
галузі області, іноземні
делегації, представники

ІІ квартал 2019
року

Члени ради експортерів,
громадськість області

Управління міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації Качурівська О
internationalrelations.te@gmail.com
Управління міжнародного
співробітництва .та фандрайзингу
облдержадміністрації Качурівська О
internationalrelations.te@gmail.com
Управління міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації Качурівська О
internationalrelations.te@gmail.com
Управління міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації Колодій Є.
internationalrelations.te@gmail.com
Управління міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації Колодій Є.
internationalrelations.te@gmail.com
Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації Богайчук В.Г.
admin@oblzdrav.gov.te.ua

24

Конференція з питань інтеграції

конференція

ІІ квартал 2019
року

Представники міжнародних
організацій, громадськість
області

25

Інвестиційна рада Тернопільської
області

Засідання Інвестиційної ради
Тернопільської області

ІІІ квартал 2019
року

Члени інвестиційної ради,
громадськість області

26

«Євроінтеграція: суть і перспективи»

семінар

ІІІ квартал 2019
року

Громадськість області

27

«Громадське здоров’я: виклики:
розвитку»

Громадські слухання

І квартал 2019
року

Громадськість області

28

Регіональний план заходів щодо
неінфекційних захворювань для
досягнення глобальних цілей сталого
розвитку на період до 2030 р
«Фінансування системи охорони
2030 року
здоров’я
регіону»

Громадські слухання

Протягом року

Громадськість області

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації Богайчук В.Г.
admin@oblzdrav.gov.te.ua

Круглий стіл

Щокварталу

Громадськість області

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації Богайчук В.Г.
admin@oblzdrav.gov.te.ua

Грантовий державний пакет медичних
послуг

Громадські слухання

Щокварталу

Громадськість області

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації Богайчук В.Г.
admin@oblzdrav.gov.te.ua

29

30

31

Медичне обслуговування на
первинному рівні

32 Експертні круглі столи «Відшкодування
вартості основних лікарських засобів,
включених до Національного переліку
основних лікарських засобів»
33
Експертні круглі столи з питань
регулювання цін на лікарські засоби, які
відшкодовуються за державні кошти або
у системі реімбурсації
34 Засідання громадської експертної ради з
соціально-правовового захисту дітей у
складних життєвих обставинах
35

«Звернення громадян», «Доступ до
публічної інформації»

«Реалізація та координація державної
регіональної політики у Тернопільській
області за рахунок коштів Державного
фонду регіонального розвитку
37
«Стан розвитку та фінансування
автомобільних доріг місцевого значення
в Тернопільській області»
36

Громадські слухання

Щокварталу

Громадськість області

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації Богайчук В.Г.
admin@oblzdrav.gov.te.ua

Круглі столи

Щокварталу

Громадськість області

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації Богайчук В.Г.
admin@oblzdrav.gov.te.ua

Круглі столи

Щокварталу

Громадськість області

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації Богайчук В.Г.
admin@oblzdrav.gov.te.ua

Засідання громадської
експертної ради

Щокварталу

Електронні консультації

Упродовж року

Громадськість області

Державний архів Тернопільської
області Полянський
Ф.archive_te@arch.gov.ua

Круглий стіл

Квітень 2019 року

Громадськість області

Управління капітального будівництва
Кузяк В. ukb_ternopil@ukr.net

Круглий стіл

Вересень 2019
року

Громадськість області

Управління капітального будівництва
Кузяк В. ukb_ternopil@ukr.net

ІІ –ІІІ квартал
2019 року

38

Впровадження енергозберігаючих та
енергоефективних проектів

Громадські слухання

39

Обговорення інвестиційних програм
ВАТ «Тернопільобленерго» та ПРАТ
«Тернопільгаз на 2020 роки»

Громадські слухання

Діти-сироти, діти позбавлені
Служба у справах дітей
батьківської опіки,діти діти які облдержадміністрації Шимашис М.,
перемістились з ООС
Новіцька О. ssntoda@gmail.com

Представники РДА, органів
Управління житлово-комунального
місцевого самоврядування, ОТГ господарства та енергозбереження
та комунальних підприємств
облдержадміністрації Михальський
М.В. jkg_oda@jkg.te.gov.ua
ІV квартал 2019
Представники РДА, органів
Управління житлово-комунального
року
місцевого самоврядування, ОТГ господарства та енергозбереження
та комунальних підприємств
облдержадміністрації Михальський
М.В.jkg_oda@jkg.te.gov.ua

40

Стимулювання населення із
впровадження заходів із
енергозбереження (теплі кредити)

семінар

41

Проект обласної програми розвитку
аеропорту «Тернопіль»

Електронні консультації

42

Національно-патріотичне виховання в
системі освіти

семінар

ІІ –ІІІ квартал
2019 року

Представники РДА, органів
Управління житлово-комунального
місцевого самоврядування, ОТГ господарства та енергозбереження
та комунальних підприємств
облдержадміністрації Близнюк С.В.
jkg_oda@jkg.te.gov.ua
І квартал 2019
Громадськість області
Управління регіонального
року
розвитку, інфраструктури та
дорожнього господарства Серетна
Л.Й. infraoda@ukr.net
Лютий 2019 року
Вчителі, педагоги, молодь
Управління освіти і науки
області
облдержадміністрації Хома О.
toblosvita@gmail.com

43 «Живімо з Українською Хартією вільної
людини»

Міжнародна науковопрактична конференція

Квітень 2019 року Наукові педагогічні працівники,
вчителі, методисти, студенти,
учні

Управління освіти і науки
облдержадміністрації Хома О.
toblosvita@gmail.com

44

«Про організований відпочинок дітей
влітку 2019 року»

Круглий стіл

Червень 2019 року Працівники освіти, громадських
організацій

Управління освіти і науки
облдержадміністрації Хома О.
toblosvita@gmail.com

45

«Опорна школа, як осередок розвитку
громади»

Круглий стіл

Червень 2019 року

Управління освіти і науки
облдержадміністрації Хома О.
toblosvita@gmail.com

46

«Науково – методичний супровід
діяльності системи освіти в 2019-2020
роках»

Конференція

Серпень 2019 року Працівники освіти, громадських
організацій

Управління освіти і науки
облдержадміністрації Хома О.
toblosvita@gmail.com

47

«Обласна програма розвитку та
підвищення якості освіти на 2019-2022
роки»

Круглий стіл

Грудень 2019 року Працівники освіти, громадських
організацій

Управління освіти і науки
облдержадміністрації Хома О.
toblosvita@gmail.com

48

«Шляхи впровадження інклюзивної
освіти»

Круглий стіл

Грудень 2019 року Працівники освіти, громадських
організацій

Управління освіти і науки
облдержадміністрації Хома О.
toblosvita@gmail.com

Педагогічні працівники

49 Обговорення нормативно-правових
актів органів виконавчої влади,
встановлення діалогу між владою та
громадськими об’єднаннями
50
Аудит комунальних підприємств
теплоенергетики в Тернопільській
області

Засідання громадської ради

Щоквартально

Активісти громадських
організацій, громадяни області

Громадська рада при обласній
державній адміністрації Федорейко
В.С. gromrada.te.obl.ua@gmail.com

Електронні консультації

ІІІ квартал 2019
року

Представники інститутів
громадянського суспільства,
громадськість області

Громадська рада при обласній
державній адміністрації Федорейко
В.С. gromrada.te.obl.ua@gmail.com

Круглий стіл

І квартал 2019
року

Представники ІГС,
громадськість області

Громадська рада при обласній
державній адміністрації Федорейко
В.С. gromrada.te.obl.ua@gmail.com

52 Покращення екологічної ситуації в
районі Горішньо-Івачівського
водосховища, Малашівського полігону
складування і утилізації відвідходів
53
Формування та реалізація державної
політики у соціально-економіних та
суспільно-політичних напрямках

Громадські слухання

ІІ квартал 2019
року

Представники ІГС,
громадськість області

Громадська рада при обласній
державній адміністрації Федорейко
В.С. gromrada.te.obl.ua@gmail.com

Громадські слухання

Упродовж року

Представники ІГС,
громадськість області

Громадська рада при обласній
державній адміністрації Федорейко
В.С. gromrada.te.obl.ua@gmail.com

Вдосконалення механізму надання
учасникам АТО і ООС та членам їх
сімей медико-психологічної допомоги в
закладах охорони здоро’вя
55
«Перспективи розвитку туристичної
галузі в Тернопільській області та
збереження історичних пам’яток»

Зустрічі з громадськістю

IV квартал 2019
року

Представники ІГС,
громадськість області

Громадська рада при обласній
державній адміністрації Федорейко
В.С. gromrada.te.obl.ua@gmail.com

Круглий стіл

ІІІ квартал 2019
року

Представники ІГС,
громадськість області

Громадська рада при обласній
державній адміністрації Федорейко
В.С. gromrada.te.obl.ua@gmail.com

51 «Стан виконання регіональної програми
з енергоефективності»

54

Начальник управління
Уляна Коваль 52-22-52

Ігор КУЛЬЧИЦЬКИЙ

