ВИТЯГ
з протоколу № 3 засідання Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації
м. Тернопіль

від 16 жовтня 2018 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про стан реалізації пріоритетних напрямків діяльності Громадської ради з
питань дотримання прав і свобод громадян, виконання антикорупційного,
транспортного, екологічного, дорожнього та лісового законодавства.
(інформують: голова Громадської ради Федорейко В.С., заступник голови
Громадської ради Марценишин Р.І.)
2. Про стан взаємодії Громадської ради з колегією Тернопільської
облдержадміністрації та реалізацію спільних пропозицій у сфері реформування
органів виконавчої влади.
(інформує голова Громадської ради Федорейко В.С.)
3. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради.
(інформують: заступник голови Громадської ради Воронін В.М. ).
4. Про роботу постійних комісій Громадської ради.
(інформують заступники голови Громадської ради Варакута О.П., Чорна І.М.,
Лучко М.Р.)
5. Різне:
5.1. Про підтримку дій релігійних організацій та органів влади щодо
отримання томосу на створення Української помісної православної церкви.
(інформує голова Громадської ради Федорейко В.С.)
5.2. Про проведення громадської експертизи документів щодо організації
пасажирського перевезення в області на досвіді Бучацького району та напрямки
підвищення його ефективності.
(інформує заступник голови Громадської ради Марценишин Р.І.)
ВИРІШЕНО:
1. Марценишину Р.І., Безрутченку Б.М. і Простому В.П.:
1.1. З метою виявлення порушень законодавства, у тому числі і антикорупційного,
провести громадську експертизу рішень і розпоряджень профільних структур
Тернопільської обласної та Бучацької районної адміністрацій з питань дотримання
законності і порядку конкурентного середовища під час проведення конкурсів із
визначення переможців з перевезення пасажирів на обласних і районних маршрутах.
1.2.Спільно
із
представниками
Управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації створити робочі групи
по контролю за дотриманням перевізниками договорів на перевезення пасажирів.
Встановити контроль за роботою автостанцій та станом автобусних зупинок.
1.3. Забезпечити моніторинг постійної комісії щодо діяльності із дотримання вимог
лісового і транспортного законодавства відомствами, які відповідальні за ці сфери.
2. Федорейку В.С. і Присяжному А.В. продовжити практику активної участі
представників Громадської ради в роботі колегії Тернопільської облдержадміністрації.
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Перед засіданнями колегії інформувати членів Громадської ради щодо питань
порядку денного, які будуть розглядатися, з метою отримання від них фахових пропозицій
для внесення їх на розгляд колегії.
3. Заступникам голови Громадської ради:
3.1. Посилити контроль за виконанням Річного плану роботи Громадської ради на
2018-2019 р.р.
3.2. Заступникам голови Громадської ради до 01.11.2018р. надати додаткову
інформацію в секретаріат щодо проведення позапланових заходів, здійснених членами
підпорядкованих ним постійних комісій Громадської ради для своєчасного їх обліку та
підготовки річного звіту із виконання .
4. Варакуті О.П. і Мосейку В.О.:
4.1. Продовжити практику участі членів Громадської ради у заходах із оборонномасової та мобілізаційно-патріотичної роботи, активізації військово-патріотичного
виховання.
4.2. До кінця 2018 року спільно із Управлінням ДСНС України у Тернопільській
області
та
представниками
Управління
з
питань цивільного
захисту
населення облдержадміністрації здійснити моніторинг об’єктів захисту населення і внести
пропозицію органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо ремонту та
приведення їх у належні умови, які відповідають вимогам нормативних документів.
Підготувати відповідні рекомендації керівництву Тернопільської облдержадміністрації.
4.3. Вивчити роботу конкурсної комісії із призначення керівника Збаразького
військового коледжу з метою недопущення порушень законодавства. Доповісти про
результати на засіданні Правління Громадської ради.
4.4. Проаналізувати стан виконання п. 1.3. рішення Громадської ради від
03.07.2018р.
щодо
можливості
складання
Управлінням
освіти
і
науки
облдержадміністрації нових підручників для навчальних закладів із основ цивільної
оборони.
5. Чорній І.М., Кіндрацькій Н.М. і Котляру І.Я.:
5.1. Продовжити практику вивчення діяльності структурних підрозділів
облдержадміністрації гуманітарної сфери і звітування їх керівників на засіданнях
постійної комісії.
5.2. До кінця 2018 року підготувати та організувати спільну нараду із ліцензійними
і екологічними організаціями, на якій розглянути можливі порушення екологічного і
ліцензійного законодавства під час отримання дозволів на діяльність котелень на
торфовому паливі в місті Тернополі.
6. Лучку М.Р. і Вороніну В.М. підготувати і провести спільну нараду із
Тернопільським обласним управлінням водних ресурсів (Качка А.Я.) щодо стану
виконання доручення голови облдержадміністрації від 30.05.2018р. «Про впорядкування
Горішньо-Івачівського водосховища». Доповісти результати на черговому засіданні
Громадської ради.
7. Іскерському І.С. і Вороніну В.М. терміново вивчити проблему забезпечення
аграріїв області вагонами і локомотивами у відповідності до рішення Правління
Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації
(протокол №1 від
21.05.2018р.). Підготувати пропозиції до відповідних структур центральних і місцевих
органів виконавчої влади.
8. Підтримати зусилля православних релігійних організацій щодо створення
Української помісної православної церкви.
9. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед населення області щодо
недопущення провокацій під час проведення заходів із об’єднання православних
релігійних організацій в процесі створення Української помісної православної церкви.
10. Марценишину Р.І., Безрутченку Б.М. і Простому В.П.:
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10.1. Провести громадську експертизу дозвільних та інших документів
Управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства
облдержадміністрації та інших органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з
питань організації обласних пасажирських перевезень автомобільним транспортом за
2017-2018 р.р.:
10.2. У відповідності до вимог п.3 постанови КМУ від 5 листопада 2008 р. № 976
«Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності
органів виконавчої влади» (із змінами від 08.04.2015р.) до 01.10.2018р. підготувати
відповідне звернення до керівництва Тернопільської облдержадміністрації.
10.3. Покласти проведення громадської експертизи дозвільних та інших документів
Управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства
облдержадміністрації та інших органів виконавчої влади і місцевого самоврядування на
постійну комісію Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації з питань
дотримання прав і свобод громадян, контролю за виконанням антикорупційного,
транспортного, екологічного, дорожнього і лісового законодавства:
1.Марценишин Роман Іванович - керівник;
2. Безрутченко Борис Михайлович – заступник керівника;
3.Фурик Катерина Іванівна;
4.Простий Володимир Парфентійович – секретар.
Результати голосування: «за» - 15, «проти» -0, «утрималися» -0.
Головуючий

В.С.Федорейко

Секретар

В.М.Воронін

