ВИТЯГ
з протоколу № 2 засідання Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації
м. Тернопіль

від 3 липня 2018 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про участь інститутів громадянського суспільства у зміцненні
територіальної оборони, активізації заходів у сферах оборонно-масової та
мобілізаційно-патріотичної роботи, взаємодії із воєнізованими формуваннями.
(інформує заступник голови Громадської ради Варакута О.П.)
2. Про заходи контролю із виконання рішення колегії обласної державної
адміністрації 30 травня 2018 року щодо впорядкування Горішньо-Івачівського
водосховища.
(інформує заступник голови Громадської ради Лучко М.Р.)
3. Про проведення громадської експертизи документів Управління екології та
природних ресурсів облдержадміністрації щодо проекту будівництва та експлуатації
котелень на торф’яному паливі у місті Тернополі та створення тимчасової комісії.
(інформує заступник голови Громадської ради Чорна І.М.)
4. Про затвердження Графіку проведення спільних засідань постійних комісій
Громадської ради із керівництвом структурних підрозділів Тернопільської
облдержадміністрації на 2018 – 2020 р.р.
(інформують голова Громадської ради Федорейко В.С. і заступник голови
Громадської ради Воронін В.М.)
5. Про прийняття до складу Громадської ради нових представників
громадянського суспільства.
(інформують заступник голови Громадської ради Воронін В.М.)
6. Різне:
6.1.Про розгляд пропозиції члена Громадської ради Мартинюка О.М. щодо
поділу постійної комісії з питань освіти, науки, охорони здоров’я, культури, спорту,
соціального захисту, туризму, сім’ї та молоді на дві постійні комісії.
(інформує член Громадської ради Мартинюк О.М.)
6.2. Про проблеми щодо виділення земельних ділянок для учасників АТО.
(інформує член Громадської ради Гайтко Д.В.)
РІШЕННЯ:
1. Інформацію заступника голови Громадської ради, керівника постійної комісії з
питань територіальної оборони, оборонно-масової та мобілізаційно-патріотичної роботи,
взаємодії із воєнізованими формуваннями Варакуту О.П. щодо участі членів постійної
комісії у зміцненні територіальної оборони, активізації заходів у сферах оборонномасової та мобілізаційно-патріотичної роботи, взаємодії із воєнізованими формуваннями –
прийняти до уваги і Варакуті О.П. та Мосейку В.О. забезпечити реалізацію наступних
заходів:
1.1. В 3 і 4 кварталах 2018 року у взаємодії із 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.
1.2. У 3 кварталі 2018 року спільно із Тернопільським обласним військовим
комісаріатом і Відділом з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з
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правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації підготувати
пропозиції керівництву Тернопільської облдержадміністрації щодо залучення створених
об’єднаних територіальних громад до питань зміцнення територіальної оборони та
цивільного захисту населення.
1.3. До 01.08.2018р. вийти з пропозицією до управління освіти і науки щодо
складання нових підручників із основ цивільної оборони.
1.4. До 20.07.2018р. підготувати
пропозиції облдержадміністрації щодо
проведення перевірок стану охорони стратегічних об’єктів та об’єктів із підвищеною
небезпекою у відповідності до вимог Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»
№ 2245-III від 18.01.2001 р. (в редакції від 09.04.2014р.).
Результати голосування: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
2. Інформацію заступника голови Громадської ради, керівника постійної комісії з
питань промисловості, агропромислового комплексу, ЖКГ, архітектури та будівництва,
економічного розвитку, енергозбереження, транспорту та міжнародного співробітництва
Лучка М.Р. із забезпечення заходів контролю Громадської ради за станом виконання
рішення колегії обласної державної адміністрації від 30 травня 2018 року щодо
впорядкування Горішньо-Івачівського водосховища – прийняти до уваги і забезпечити
виконання наступних заходів:
2.1. До 20.07.2018 р. Лучку М.Р. підготувати звернення Громадської ради до
керівництва Тернопільської облдержадміністрації щодо недоліків із виконання рішення
колегії обласної державної адміністрації 30 травня 2018 року із впорядкування ГорішньоІвачівського водосховища.
2.2. Лучку М.Р. і Вороніну В.М. взяти на контроль виконання структурними
підрозділами облдержадміністрації вказаного рішення колегії 30 травня 2018 року.
Результати голосування: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
3. Провести громадську експертизу документів Управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації щодо проекту будівництва та експлуатації котелень на
торф’яному паливі у місті Тернополі та створення тимчасової комісії і здійснити
виконання наступних заходів:
3.1. Чорній І.М. забезпечити контроль за проведенням громадської експертизи
дозвільних та інших документів Управління екології і природних ресурсів
облдержадміністрації у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
5 листопада 2008 року № 976 «Порядок сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади».
3.2. Затвердити наступний склад тимчасової комісії Громадської ради із проведення
громадської експертизи:
1.Котляр Ігор Ярославович - керівник;
2.Чорний Михайло Ярославович – заступник керівника;
3.Безрутченко Борис Михайлович;
4.Загородній Роман Іванович;
5.Обач Ярослав Степанович;
6.Фурик Катерина Іванівна – секретар.
3.3. Котляру І.Я. до 01.08.2018р. підготувати звернення до керівництва
Тернопільської облдержадміністрації 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.).
3.4. Загородньому Р.І. запропонувати в процедурі проведення громадської
експертизи можливість здійснення енергоаудиту об’єктів комунальної власності та
тепломереж підприємствами КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» ліцензованими
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аудиторами області та забезпечити використання результатів обстежень у висновках
громадської експертизи.
Результати голосування: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
4. Інформації голови Громадської ради Федорейка В.С. і заступника голови
Громадської ради Вороніна В.М. щодо затвердження Графіку проведення спільних
засідань постійних комісій Громадської ради із керівництвом структурних підрозділів
Тернопільської облдержадміністрації на 2018 – 2020 р.р. прийняти до уваги і забезпечити
виконання наступних заходів:
4.1. Схвалити запропонований Секретаріатом Громадської ради таку форму
співпраці постійних комісій Громадської ради із структурними підрозділами
облдержадміністрації, як проведення спільних засідань із проблемних напрямків
функціонування департаментів, управлінь і відділів органу виконавчої влади.
4.2. Затвердити із змінами і доповненнями Графік проведення спільних засідань
постійних комісій Громадської ради із керівництвом структурних підрозділів
Тернопільської облдержадміністрації на 2018 – 2020 р.р.
4.3. Вороніну В.М. до 10.07.2018р. підготувати звернення до керівництва
Тернопільської облдержадміністрації щодо погодження Графіку проведення спільних
засідань постійних комісій Громадської ради із керівництвом структурних підрозділів
Тернопільської облдержадміністрації на 2018 – 2020 р.р.
Результати голосування: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
5. Зняти із розгляду Громадської ради питання №5 порядку денного із причин
невиконання вимог п.8 Типового положення про громадську раду, затвердженого
постановою КМУ №996-2010 (із змінами від 14.05.2015р.) Тернопільською міською
громадською організацією «Тернопільський інститут медійних інновацій».
Результати голосування: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
6. Різне:
6.1. Чорній І.М. до 1.08.2018р. на засіданні постійної комісії розглянути питання
доцільності поділу постійної комісії з питань освіти, науки, охорони здоров’я, культури,
спорту, соціального захисту, туризму, сім’ї та молоді і внести відповідні зміни у структуру
Громадської ради у випадку підтримки пропозиції Мартинюка О.М.
Результати голосування: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
6.2. Гайтку Д.В. і Вороніну В.М. до 15.07.2018р. підготувати звернення до органів
виконавчої влади і місцевого самоврядування про усунення порушень земельного
законодавства.
Результати голосування: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися» -0.
Головуючий

В.С.Федорейко

Секретар

В.М.Воронін

