Протокол № 4
розширеного засідання Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації
м. Тернопіль

17 січня 2020 року

Головуючий: Федорейко В.С.
Секретар:

Воронін В.М.

Присутні:

19 представників Громадської ради (реєстр додається).

Запрошені:

начальник Управління розвитку інфраструктури, транспорту та
енергозбереження ОДА Продан О.Й., прес-служба ТОДА.
Порядок денний:

1. Про підсумки спільних з Державною Службою Надзвичайних ситуацій
перевірок фонду захисних споруд в Тернополі та районних центрах області, особливо в
місцях скупчення великої кількості людей.
(інформує заступник голови Громадської ради Варакута О.П.)
2. Про стан утримання дорожньої інфраструктури на території області.
(інформують заступник голови Громадської ради Марценишин Р.І., начальник
Управління розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження ОДА Продан О.Й.)
3. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради.
(інформують голова Громадської ради Федорейко В.С. і заступник голови Громадської
ради Воронін В.М.)
4. Різне.
4.1. Про вирішення окремих економічних проблем аграрної сфери, збереження
робочих місць і розвиток переробного сектору.
( інформація члена Правління Громадської ради Іскерського І.С.).
4.2.Про звернення Першого заступника начальника Генерального штабу ЗСУ
генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука вих. №300/0/0/29 від 08.01.2020р. щодо
громадського обговорення проекту Закону України «Про розмір та правовий режим зон з
особливим режимом використання земель».
(інформує заступник голови Громадської ради Воронін В.М.)
4.3. Про звернення президії Тернопільської обласної ради профспілок щодо
проекту Закону України «Про працю».
(інформує член Громадської ради Присяжний А.В.)
4.4. Про імплементацію представників Громадської ради до складу колегіальних
органів структурних підрозділів Тернопільської облдержадміністрації.
(інформують голова Громадської ради Федорейко В.С. і заступник голови Громадської
ради Воронін В.М.)
4.5. Про стан фінансової оплати праці педагогів щодо нарахування 20% надбавки
за престижність праці) згідно постанови КМУ від 11.01.18 р. № 23, та розвитку ОСББ в
місті Тернополі.
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( інформації члена Громадської ради Котляра І.Я. і заступника голови
Громадської ради Чорної І.М.).
4.6. Про напрямки волонтерської діяльності щодо надання допомоги військовим
формуванням.
(інформація члена Правління Громадської ради Мосейка В.О.)
4.7. Про розгляд звернення Громадської ради при Бучацькій райдержадміністрації
№17/02.02-10 від 29.11.2019р. щодо скорочення чисельності працівників органу та стану
виконання протокольного доручення голови Тернопільської ОДА від 21 грудня 2019
року.
(інформують член Громадської ради Простий В.П. та члени Громадської ради)
4.8. Оголошення.
Запрошено (за згодою) представників
адміністрації, місцевого самоврядування, ЗМІ).

Тернопільської

обласної

державної

УХВАЛИЛИ:
1. Прийняти до уваги інформацію заступника голови Громадської Варакути О.П., та
рекомендувати:
1.1. Варакуті О.П. і Мосейку В.О. провести засідання постійної комісії з питань
територіальної оборони, оборонно-масової та мобілізаційно-патріотичної роботи, взаємодії із
воєнізованими формуваннями за участю керівництва Управління ДНС України в
Тернопільській області, на якому виробити практичні рекомендації щодо покращення стану
фонду захисних споруд в Тернополі та районних центрах області, особливо в місцях
скупчення великої кількості людей.
1.2. Підготувати звернення до керівництва Тернопільської облдержадміністрації та
Тернопільської обласної ради стосовно підготовки програми із відновлення захисних споруд та
проведення відповідної роз’яснювальної роботи з населенням населених пунктів області.
Голосували: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
2. Прийняти до уваги інформації начальника Управління розвитку інфраструктури,
транспорту та енергозбереження ОДА Продана О.Й. та заступника голови Громадської ради
Марценишина Р.І. та рекомендувати:
2.1. Марценишину Р.І. і Безрутченку Б.М. посилити громадський контроль за діяльністю
Служби автомобільних доріг у Тернопільській області і Управління розвитку інфраструктури,
транспорту та енергозбереження ОДА стосовно дотриманням правил, норм, стандартів,
здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту на
території області, вжиття ними заходів по усуненню недоліків.
2.2. Марценишину Р.І. спільно із начальником Управління розвитку інфраструктури,
транспорту та енергозбереження облдержадміністрації Проданом О.Й. у другому кварталі 2020
року детально проаналізувати стан утримання в належному стані проїзної частини
автомобільних доріг, інфраструктури
автобусних
маршрутів загального користування,
автопавільйонів,
інформаційне
забезпечення
пасажирів, налагодити взаємодію
з
об’єднанням автостанцій з питань виконання вимог законодавства із забезпечення прав
споживачів. Підготувати пропозиції керівництву ОДА.
2.3. У першому кварталі 2020 року створити міжвідомчу комісію за участі Управління
регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації та
громадських активістів щодо перевірки та фіксації порушень технологічних процесів під час
проведення ремонтів доріг на ділянці Тернопіль-Кременець. Прийняти участь у проведенні
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ревізії використання коштів державного бюджет у 2018-2019 роках, виділених на
ремонти доріг.
2.4. Спільно із Управлінням регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього
господарства облдержадміністрації та представниками Громадської ради у 2 і 3 кварталах 2020
року здійснити моніторинг роботи контрольних вагових комплексів щодо виявлення фактів
руйнування дорожнього покриття важковаговими вантажними автомобілями. Доповісти
результати на засіданні колегії облдержадміністрації та оприлюднити в засобах масової
інформації.
Голосували: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
3. Прийняти до відому звіт голови Громадської ради Федорейка В.С. і його заступника
Вороніна В.М. та рекомендувати заступникам голови Громадської ради:
3.1. Забезпечити виконання заходів Другого річного плану роботи Громадської ради на
2019-2020 р.р.
3.2. До 15.03.2020р. надати додаткову інформацію до секретаріату Громадської ради
щодо проведення планових і позапланових заходів, здійснених членами підпорядкованих
постійних комісій Громадської ради для своєчасного їх обліку та підготовки звіту за 1 квартал
2020 року і підготовку звіту голови Громадської ради на установчих зборах з формування
складу Громадської ради наступної каденції 2020-2022р.р.
Голосували: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
4.1. Прийняти до уваги інформацію члена Правління Громадської ради Іскерського І.С.
і рекомендувати:
4.1.1. Відзначити позитивну діяльність керівництва постійної комісії з питань
промисловості, сільського господарства, ЖКГ, архітектури та будівництва, економічного
розвитку, енергозбереження, транспорту та міжнародного співробітництва Лучка М.Р. та
Іскерського І.С.
4.1.2. Вороніну В.М. спільно із Іскерським І.С. підготувати і оприлюднити в засобах
масової інформації Громадської ради детальний звіт щодо вирішення громадськими
активістами знакових проблем аграріїв і підприємців області.
4.1.3. Лучку М.Р., Іскерському І.С., Вороніну В.М. продовжити моніторинг діяльності
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо підтримки аграрної сфери і її
переробних підприємств, як основної бюджетоутворюючої складової соціально-економічного
сектору підприємництва краю.
Голосували: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
4.2. Прийняти до уваги інформацію заступника голови Громадської ради Вороніна В.М.
та рекомендувати:
4.2.1. Схвалити проект Закону України «Про розмір та правовий режим зон з особливим
режимом використання земель», запропонований Першим заступником начальника
Генерального штабу ЗСУ Сергієм Корнійчуком вих. №300/0/0/29 від 08.01.2020р. у
запропонованій редакції.
4.2.2. Вороніну В.М. повідомити Тернопільську облдержадміністрацію щодо
проведення громадського обговорення на засіданні Громадської ради проекту Закону України
«Про розмір та правовий режим зон з особливим режимом використання земель»
запропонований листом Першого заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія
Корнійчука вих. №300/0/0/29 від 08.01.2020р.
Голосували: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
4.3. Прийняти до уваги інформацію члена Громадської ради Присяжного А.В. і
рекомендувати:
4.3.1. Вважати проект Закону України «Про працю» таким, який не відповідає
європейським стандартам.
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4.3.2. Присяжному А.В. підготувати звернення від Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації до народних депутатів щодо відхилення вказаного
проекту Закону України «Про працю».
Голосували: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
4.4. Прийняти до уваги інформацію голови Громадської ради Федорейка В.С. і його
заступника Вороніна В.М. та рекомендувати:
4.4.1. Вороніну В.М. підготувати на чергове засідання Правління Громадської ради
матеріали щодо погодження кандидатур для імплементацію представників Громадської ради до
складу колегіальних органів структурних підрозділів Тернопільської облдержадміністрації із
правом вирішального голосу.
4.4.2.Заступникам голови Громадської ради обговорити і затвердити на засіданнях
постійних комісій своїх кандидатів на представництво в склади колегій структурних підрозділів
облдержадміністрації.
4.4.3. Федорейку В.С. і Вороніну В.М. підготувати звернення до керівництва
Тернопільської ОДА щодо рекомендацій Громадської ради включити представників
Громадської ради до складу колегіальних органів структурних підрозділів Тернопільської
облдержадміністрації із правом вирішального голосу.
Голосували: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
4. 5. Прийняти до уваги інформації члена постійної комісії з питань освіти, науки,
охорони здоров’я, культури, спорту, соціального захисту, туризму, сім’ї та молоді Котляра І.Я.
і заступника голови Громадської ради Чорної І.М. та рекомендувати:
4.5.1. Чорній І.М. і Котляру І.Я. підготувати звернення Громадської ради до органів
законодавчої, виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо:
- надання роз’яснень із обґрунтуванням стосовно шляхів вирішення даної проблеми,
зокрема в частині правомірності поділу окладів вчителів для нарахувань різного розміру
надбавки за престижність праці;
- доведення до відома директорів і бухгалтерів шкіл міста Тернополя щодо роз’яснення
даного питання і в разі встановлення наявності фактів недофінансування вчительських
заробітних плат, зобов’язати керівників закладів освіти області та міста Тернополя провести
донарахування різниці по коштах всім педагогам, які недоотримали відповідних коштів.
4.5.2. Чорній І.М. і Котляру І.Я. підготувати звернення:
4.5.2.1. До депутатів Тернопільської обласної ради щодо прийняття «Програми
підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків в Тернопільській області на 2020-2022роки» та передбачити на її виконання відповідні
кошти в обласному бюджеті.
4.5.2.2. До Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
ТОДА щодо створення робочої групи для напрацювання проекту та механізмів реалізації
програми підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків в Тернопільській області на 2020-2022роки, взявши за основу
проект програми підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, запропонований постійною комісією Громадської ради з питань
освіти, науки,охорони здоров'я, культури, спорту, соціального захисту, туризму, сім'ї та
молоді.
Голосували: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
4.6. Прийняти до уваги інформацію члена Правління Громадської ради, заступника
керівника постійної комісії з питань територіальної оборони, оборонно-масової та
мобілізаційно-патріотичної роботи, взаємодії із воєнізованими формуваннями Мосейка В.О і
рекомендувати:
4.6.1. Варакуті О.П. і Мосейку В.О. продовжити практику надання волонтерської
підтримки військовим формуванням і проведення військово-патріотичного виховання молоді.
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4.6.2. Вороніну В.М., Варакуті О.П. і Мосейку В.О. забезпечити інформаційний
супровід у засобах масової інформації області і соціальній мережі Фейсбук Громадської ради
заходів щодо надання представниками Громадської ради волонтерської допомоги військовим
формуванням та участі громадськості у програмах військово-патріотичного виховання молоді.
Голосували: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
4.7. Прийняти до уваги інформації члена Громадської ради Простого В.П. та
рекомендувати:
4.7.1. Простому В.П. підготувати звернення до голови Тернопільської обласної
державної адміністрації з пропозиціями щодо збереження в структурі апарату Бучацької
райдержадміністрації посаду спеціаліста з питань комунікації з громадськістю та звернень
громадян, залишивши на посаді головного спеціаліста Яворську Ганну Іллівну, яка позитивно
себе зарекомендувала в питаннях взаємодії органу із Громадською радою при Бучацькій РДА та
доручити керівнику апарату обласної державної адміністрації Сікіринському В.В. і головам
районних державних адміністрацій розглянути питання щодо збереження в структурах РДА
аналогічних посад спеціалістів з питань комунікації з громадськістю та звернень громадян.
4.7.2. Простому В.П. відповідно до статті 71 Закону України ,,Про державну службу” та
Порядку здійснення дисциплінарного провадження затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1039 підготувати звернення до керівництва
Тернопільської обласної державної адміністрації з пропозицією щодо прийняття рішення про
порушення дисциплінарного провадження стосовно державних службовців, які займають
посади
державної
служби:
начальника
Управління
культури
Тернопільської
облдержадміністрації Шергея Григорія Платоновича, першого заступника голови Бучацької
райдержадміністрації Бейка Богдана Миколайовича, начальника відділу культури Бучацької
райдержадміністрації Ковалка Андрія Михайловича за фактами дисциплінарних проступків.
Долучити відповідні матеріалами за фактами порушень законодавства державними
службовцями.
Голосували: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
Головуючий

В.С.Федорейко

Секретар

В.М.Воронін

