Протокол №4
розширеного засідання Правління Громадської ради
м.Тернопіль

16 грудня 2019 року

Головуючий: голова Громадської ради при Тернопільській ОДА
Федорейко В.С.
Секретар:

Воронін В.М.

Присутні :

Марценишин Р.І., Чорна І.М., Варакута О.П., Іскерський І.С.
Кіндрацька Н.М., (в тел. режимі – Лучко М.Р.,
Безрутченко Б.М., Мосейко В.О.)

Запрошені:

голова Тернопільської облдержадміністрації Сопель І.М.,
начальник управління внутрішньої політики, релігій і
національностей Кульчицький І.В., представники
ЗМІ області.
Порядок денний:
Перший етап

1. Про напрямки реалізації виконання вимог постанови Кабінету
Міністрів України №996-2010 (із змінами) у 2020 році.
(інформують голова Тернопільської облдержадміністрації Сопель І.М.)
і голова Громадської ради Федорейко В.С.)
Другий етап
2. Про підготовку розширеного планового засідання Громадської
ради у 4-му кварталі 2019 року з порядком денним:
1. 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.)
2. 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.)
3. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради.
(інформують голова Громадської ради Федорейко В.С. заступник
голови Громадської ради Воронін В.М.)
4. Різне.
(інформують члени Громадської ради)
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3. Різне.
(Інформації членів Правління Громадської ради)
1. Слухали:
Інформацію про напрямки співпраці облдержадміністрації із
Громадською радою голови Тернопільської облдержадміністрації Сопеля
І.М. Відзначено, що система взаємодії органів виконавчої влади із
громадськістю надає широкі можливості для вирішення проблем соціальноекономічного розвитку області, залучення можливостей активних громадян
до реформ органів влади, створення нових робочих місць, розширення
зв’язків із іншими регіонами України і зарубіжжя, покрашення стану екології
і збереження довкілля тощо.
Голову Громадської ради Федорейка В.С., який наголосив, що
громадськими активістами реалізовуються заходи щодо енергоефективності
та енергозбереження, підготовка до запровадження аудиту підприємствпостачальників енергоносіїв і обґрунтованих тарифів на ці послуги для
населення та виконання Програми охорони навколишнього природного
середовища та запровадження діючих технологічних комплексів із
сортування та утилізації твердих побутових відходів. Зусиллями Громадської
ради,
науковцями
Тернопільського
національного
педагогічного
університету, обласної держадміністрації запроваджуються технологій із
утилізації твердих побутових відходів та виробленню на цій базі теплової
енергії.
Налагоджена
взаємодія
із
громадськими
радами
Держприкордонслужби України та Міністерства юстиції України куди
імплементовано членів громадської ради Марценишина Р.І., Вороніна В.М. і
Простого В.П.
Виступили:
1. Заступник голови Громадської ради Марценишин Р.І., який
відзначив важливість збереження відремонтованих доріг області від
перевантаженого транспорту, розширення лісових насаджень, виявлення
незаконних вирубок деревини і дотримання органами виконавчої влади
вимог Закону України «Про звернення громадян».
2. Заступник голови Громадської ради Чорна І.М., яка наголосила на
важливості відкриття Центру психологічної реабілітації учасників АТО-ООС.
3. Заступник голови Громадської ради Варакута О.П., який повідомив
про зосередження зусиль громадськості на питання зміцнення територіальної
оборони області і посилення військово-патріотичного виховання молоді.
4. Заступник керівника постійної комісії Громадської ради з питань
промисловості, сільського господарства, ЖКГ, архітектури та будівництва,
економічного розвитку, енергозбереження, транспорту та міжнародного
співробітництва Іскерський І.С., який загострив увагу присутніх на
проблемах аграріїв краю щодо проблем із локомотивами АТ Укрзалізниці,
нестача яких не дає можливості вивезти законтрактовані об’єми зернових,
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вирощеного рекордного урожаю в області. Потрібна допомога
облдержадміністрації в питаннях скасування дискримінаційних і
корупційних норм щодо ліцензування зберігання пального для використання
підприємцями на власні потреби.
5. Заступник голови Громадської ради Воронін В.М., який зупинився на
аспектах розроблення актуальних проектів законодавчих і нормативних
документів та імплементації їх через Громадську раду при Міністерстві
юстиції
України.
Від
Громадської
ради
при
Тернопільській
облдержадміністрації напрацьовано проект Закону України «Про громадські
ради при органах виконавчої влади» та проведено всеукраїнське обговорення
для його винесення на розгляд Ради голів громадських рад при органах
виконавчої влади і засідання Уряду. За ініціативою Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації створено робочу групу при
Громадській раді Міністерства юстиції України із підготовки проекту
Громадського Кодексу України і розпочато роботу по його складанню.
Ухвалили:
1. Прийняти до відому інформації голови Тернопільської
облдержадміністрації Сопеля І.М. і голови Громадської ради Федорейка В.С.
1.1. Вороніну В.М., Іскерському І.С. спільно із Управлінням житловокомунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації
(Пастернак Дмитро) до 30 грудня 2019 року підготувати звернення до
Кабінету Міністрів України щодо:
1.1.1. Скасування доповнення до статті 17 Закону України «Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995
року № 481/95-ВР, що запроваджує ліцензування зберігання палива для
підприємств, яке використовується для власних потреб.
1.1.2. Внесення в текст глави 5 розділу VI постанови №2494 від
30.09.2015р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг доповнення, що містить наступну
позицію: «крім підприємств, які використовують технологічні процеси для
виготовлення продукції із нестабільними щомісячними та щодобовими
об’ємами використання природного газу».
1.2. Іскерському І.С. спільно з Управлінням регіонального розвитку
інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації (Продан
О.Й.) підготувати звернення до Президента України, Кабінету Міністрів
України, Ради національної безпеки і оборони стосовно незадовільного
забезпечення локомотивами АТ «Укрзалізниця», яке блокує процеси
вивезення зернової продукції замовникам, що загрожує економічній безпеці
області, так як аграрна сфера являється основною бюджетоутворюючою
складовою економіки краю.
1.3. Заступнику голови Громадської ради Марценишину Р.І. спільно із
Управлінням
регіонального розвитку інфраструктури та дорожнього
господарства облдержадміністрації (Продан О.Й.) у 2020 році:
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1.3.1. Налагодити систему контролю щодо утримання у належному
стані автомобільних доріг області та якістю виконання ремонтів доріг
державного і місцевого значення.
1.3.2. Щомісячно інформувати засоби масової інформації області про
результати цілодобового функціонування всіх комплексів габаритно-вагового
контролю на обласних автомобільних дорогах загального користування щодо
проїзду транспортних засобів та будівництво площадок під комплекси
габаритно-вагового контролю на основних дорогах.
1.3.3. Спільно із Відділом роботи із зверненнями громадян
облдержадміністрації (Сух Л.В.) забезпечити дієвий контроль за реалізацією
пропозицій
громадської
експертизи
документів
Тернопільської
облдержадміністрації щодо виконання вимог Закону України «Про звернення
громадян».
1.3.4. У взаємодії із Управлінням екології та природних ресурсів
(Сінгалевич О.В.)
у 1 кварталі 2020 року провести моніторинг
реалізації обласної Програми розвитку лісового господарства
Тернопільщини
на2017-2021
роки,
затвердженої
рішенням
Тернопільської обласної ради №538 від 10.05.2017р.
1.3.5. Реалізувати комплекс контрольних заходів щодо захисту прав
споживачів при отриманні послуг пасажирського перевезення автомобільним
транспортом.
1.4. Заступникам голови Громадської ради Марценишину Р.І. і Лучку
М.Р. спільно із Управлінням екології та природних ресурсів (Сінгалевич
О.В.) забезпечити контроль за виконанням спільного Робочого плану
невідкладних заходів щодо відновлення природних ресурсів ГорішньоІвачівського водосховища із доповненнями, внесеними Управлінням екології
та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації та Регіональним
офісом водних ресурсів у Тернопільській області (рішення Громадської ради
– протокол №3 від 25 вересня 2019 року).
1.5. Керівництву постійної комісії Громадської
з питань
промисловості, сільського господарства, ЖКГ, архітектури та будівництва,
економічного розвитку, енергозбереження, транспорту та міжнародного
співробітництва Лучку М.Р. та Іскерському І.С. у взаємодії із Департамент
агропромислового розвитку (Стахів В.М.) протягом 2020 року забезпечити:
1.5.1. Моніторинг стану підготовки і проведення прозорої земельної
реформи, раціонального використання земельних ресурсів, детінізації
орендної плати селянам, сплати податків до бюджету орендарями селянських
земельних ділянок.
1.5.2. Ініціювання заходи із аудиту комунальних підприємств із
теплопостачання, реформування теплоенергетики і розвиток альтернативних
джерел енергії;
Голосували: «За» - 7, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
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2. Слухали:
Інформацію про підготовку планового засідання Громадської ради за 4й квартал 2019 року оприлюднив заступник голови Громадської ради
Воронін В.М., який відзначив, що у відповідності до схеми проведення
спільних засідань Громадської ради і керівного складу Тернопільської
облдержадміністрації досягнуто домовленості про обговорення проблемних
питань соціально-економічного розвитку органів виконавчої влади із
представниками громадянського суспільства.
Запропоновано провести планове засідання Громадської ради у два
етапи:
1-й – спільне засідання Громадської ради із керівниками
облдержадміністрації та її структурних підрозділів;
2-й – засідання Громадської ради згідно із наступним плановим
порядком денним:
1. 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.)
2. 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.)
3. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради.
(інформують голова Громадської ради Федорейко В.С. заступник
голови Громадської ради Воронін В.М.)
4. Різне.
(інформують члени Громадської ради)
Ухвалили:
2. Федорейку В.С. і Вороніну В.М.:
2.1. Підготувати і провести планове засідання Громадської ради у
розширеному форматі в третій декаді грудня 2019 року
2.2. Заступникам голови Громадської ради обговорити в постійних
комісіях проблемні питання і варіанти їх вирішення, у відповідності до свого
профілю, та доповісти на плановому засіданні для внесення в список
протокольних доручень голови облдержадміністрації.
Голосували: «За» - 7, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
3. В питанні «Різне» виступили:
3.1. Керівник постійної комісії Громадської ради з питань дотримання
прав і свобод громадян, антикорупційного, транспортного, екологічного,
дорожнього та лісового законодавства Марценишин Р.І., який повідомив
членів Правління засідання із результатами громадської експертизи
документів Відділу роботи із зверненнями громадян Тернопільської ОДА з
питань дотримання законності та експертними пропозиціями щодо
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вдосконалення роботи і усунення виявлених недоліків стосовно дотримання
вимог Закону України «Про звернення громадян».
Ухвалили:
3.1. Прийняти до уваги експертні пропозиції Громадської ради при
Тернопільській обласній державній адміністрації за результатами експертизи
дозвільних та інших документів Відділу роботи із зверненнями громадян
Тернопільської ОДА із дотримання вимог Закону України «Про звернення
громадян» (додаються).
2. Підготувати матеріали для внесення експертних пропозицій для
розгляду на черговому засіданні Громадської ради.
4.1. Погодити зміст листа Громадської ради до голови Тернопільської
обласної державної адміністрації Сопеля І.М. (вих. № № 43 від 12 грудня
2019 року) щодо пропозицій із усунення недоліків, виявлених під час
проведення громадської експертизи дозвільних та інших документів Відділу
роботи із зверненнями громадян Тернопільської ОДА стосовно дотримання
вимог Закону України «Про звернення громадян».
Голосували: «За» - 7, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Головуючий

В.С.Федорейко

Секретар

В.М.Воронін

