Аналітична довідка
до звіту діяльності Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації за 2018-2019 роки
Діяльність Громадської ради при Тернопільській обласній державній
адміністрації у 2018-2019 роках в якості її консультативно-дорадчого органу
здійснювалася у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України №9962010.
В основному роботу Громадської ради переважна більшість керівників
облдержадміністрації і її структурних підрозділів сприймають із розумінням і
враховують громадські ініціативи у своїй виконавчій діяльності.
Голову Громадської ради Валерія Федорейка і члена Громадської ради
Андрія Присяжного прийнято до складу колегії облдержадміністрації, а 6 членів
Громадської ради до колегій структурних підрозділів. Ці заходи органу
виконавчої влади позитивно впливають на рішення цих колективних органів
управління, так як за час їх роботи було внесено і реалізовано низку практичних
рекомендацій до багатьох рішень колегій.
Для налагодження більш тісної співпраці із Громадською радою
керівництво обласної державної адміністрації тричі в попередній каденції 20162018р.р. і тричі у скликанні 2018-2020 р.р. приймало участь у спільних засіданнях.
Результативними були зібрання від 3 липня 2018 року, 21 грудня 2018 року,
26 березня 2019 року, 16 грудня 2019 року, на яких членами громадського
консультативно-дорадчого органу було внесено 58 пропозицій щодо активізації
окремих напрямків вирішення проблем соціально-економічного розвитку нашої
області. Керівництвом облдержадміністрації на всі ці пропозиції були дані
протокольні доручення із зазначенням конкретних виконавців і термінів
виконання. Переважна більшість із них були втілені – решта в стадії реалізації.
Протягом вказаного періоду діяльності, у відповідності до вимог
нормативних документів, було прийнято і виконано Другий річний план роботи
на 2018-2019р.р., яким було передбачено проведення 40 заходів, із яких виконано
26, що складає 65%. Позапланово проведено 136 заходів, що складає більше 3
річних планів Громадської ради.
За час роботи цього і попереднього складу консультативно-дорадчого
органу при облдержадміністрації було проведено 19 загальних зібрань, 31
засідання Правління Громадської ради. Секретаріатом було опрацьовано більше 7
тисяч документів, підготовлено і надіслано понад 200 листів та звернень до
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо виконання завдань,
визначених власним Положенням.
З метою акумулювання зусиль і фахових можливостей представників
Громадської ради було визначено наступні пріоритетні напрямки її діяльності:
- громадський контроль за виконанням Закону України «Про звернення
громадян» і підготовка рекомендацій щодо усунення недоліків;
- ліквідація екологічної загрози неконтрольованого складування і утилізації
твердих побутових відходів та захисту Горішньо-Івачівського водосховища;
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- моніторинг питань підготовки і проведення прозорої земельної реформи,
раціонального використання земельних ресурсів, детінізації орендної плати
селянам, сплати податків до бюджету орендарями селянських земельних ділянок;
- ініціювання аудиту комунальних підприємств із теплопостачання,
реформування теплоенергетики і розвиток альтернативних джерел енергії;
- громадський контроль за будівництвом і ремонтом дорожньої
інфраструктури області;
- розвиток лісового господарства і захист природних та рекреаційних
об’єктів області;
- захист прав споживачів при отриманні послуг пасажирського перевезення
автомобільним транспортом;
- захист прав працівників аграрної сфери, як основної бюджетоутворюючої
сфери економіки краю.
Вказані пріоритетні напрямки діяльності Громадської ради розвиваються і
здійснюється активний громадський контроль за їх виконанням.
У відповідності до вимог постанови Уряду від 5 листопада 2008 р. № 976
"про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади" у 2018-2019р.р. Громадською радою
проведено дві громадські експертизи:
1. Документів щодо організації пасажирського перевезення в області на
досвіді Бучацького району та напрямки підвищення його ефективності (протокол
засідання Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації №3 від
16 жовтня 2018 року).
2. Документів Тернопільської облдержадміністрації щодо виконання вимог
Закону України «Про звернення громадян» (протокол засідання Громадської ради
при Тернопільській облдержадміністрації №2 від 21 червня 2019 року).
Керівництву облдержадміністрації надіслано відповідні пропозиції щодо
підвищення ефективності роботи її відповідних структурних підрозділів.
В процесі практичного вирішення знаходяться заходи із підвищення
енергоефективності і енергозбереження у комунальному та приватному секторах.
Спільними зусиллями фахівців Громадської ради із науково-інженерним складом
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка створено один із важливих напрямків – підготовка фахівців із
енергоаудиту. Наступально діє Громадська рада у співпраці із керівництвом
управління житлово-комунального господарства та енергозбереження ОДА.
Не зникає з поля зору і один з основних економічних ресурсів – унікальні
транзитні можливості краю. Так як стан дорожнього господарства напряму
впливає на цей вид діяльності, а також і туристичний бізнес, тому будівництво та
ремонт автомобільних доріг являється одним із основних чинників розвитку
Тернопільщини.
Активістами Громадської ради здійснюється ефективний контроль стану
лісового господарства в області. Проблеми і напрямки відродження лісів постійно
піднімаються її представниками на засіданнях колегії Тернопільського обласного
управління лісового і мисливського господарства. Громадською радою
ініційовано внесення ряду доповнень у відповідну Стратегію розвитку лісового
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господарства на період до 2021 року. Для підвищення ефективності роботи
лісової галузі в області 11 червня 2019 року надіслано звернення до Президента
України від постійної комісія з питань дотримання прав і свобод громадян,
антикорупційного, транспортного,
екологічного, дорожнього та лісового
законодавства. Відбулося відповідне реагування з Офісу Президента України
щодо усунення негативних фактів у роботі Тернопільського обласного управління
лісового та мисливського господарства.
Не оминаються проблеми гуманітарної сфери, у тому числі питання
психологічної реабілітації учасників АТО, реформування роботи освітніх закладів
в області тощо. У цих сферах Громадська рада активно долучається до процесів
соціального захисту учасників антитерористичної операції та патріотичного
виховання молоді. Члени Громадської ради є постійними учасниками заходів
територіальної оборони, патріотичних, волонтерських і соціальних заходів, які
відбуваються у військових частинах в зоні проведення антитерористичної
операції та тих, що дислокуються на території області.
У своїй практичній діяльності вагому підтримку Громадська рада отримує
від Управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей ОДА в
частині матеріально-технічного і організаційного забезпечення процесу
повноцінного функціонування Громадської ради. Так, Програмою сприяння
розвитку громадянського суспільства у Тернопільській області на 2016-2018 роки
на забезпечення діяльності Громадської ради було виділено: 2016р. – 20 тис. грн.,
2017р. – 20 тис. грн., 2018р. – 10 тис. грн. Рішенням Тернопільської обласної
ради від 10 грудня 2018 року №1291 в рамках Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства у Тернопільській області на 2019-2020 роки виділено:
на 2019р. – 50 тис. грн., на 2020р. – 50 тис. грн.
Напрацьовано спільні алгоритми вирішення проблем контролю за
виконанням пропозицій Громадської ради із структурними підрозділами
облдержадміністрації. Узгоджуються і плануються найбільш актуальні історичні
та патріотичні заходи, що відзначаються на території області.
Громадська рада активно вийшла на міжнародний рівень позиціонування
своєї діяльності щодо обміном напрацьованого досвіду роботи і внесення
пропозицій стосовно змін діючих законодавчо-нормативних документів, які
регулюють правовідносини у сфері розвитку громадянського суспільства.
Неодноразово представники Громадської ради приймали активну участь у
проведенні семінарів і круглих столів організованих Координатором проектів
ОБСЄ в Україні та Представництвом Програми розвитку ООН в Україні,
міжнародних економічних форумах в Польщі, Литві та інших країнах Європи.
Для налагодження каналів комунікації з питань обміну досвідом роботи
громадських рад 3-х представників Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації (Марценишина Р.І., Вороніна В.М., Простого В.П.)
делеговано до складу Громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби
України. З метою вирішення проблем хронічного некомплекту особового складу
Держприкордонслужби і залучення додаткових людських ресурсів для виконання
завдань з охорони Державного кордону та враховуючи надзвичайну актуальність
роботи в системі: дільничний інспектор прикордонної служби – громадські
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формування, спільним авторським колективом Вороніним В.М., Марценишиним
Р.І. та Ісаєвим О.Л. (Громадська рада при Адміністрації ДПСУ) реалізовано
унікальний волонтерський проект і видано за сприяння Тернопільської
облдержадміністрації і обласної ради правовий посібник «Основи правового
забезпечення діяльності громадських формувань охорони державного кордону»,
який отримав схвальну оцінку керівництва Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 29 травня 2019 року
на засіданні Громадської ради при Адміністрації ДПСУ відбулася презентація
накладу цього важливого практичного видання, яке було передано керівництву
Держприкордонслужби України і Національній академії ДПСУ. Правовий
посібник надіслано в прикордонні загони для практичного використання.
Налагоджені контакти щодо співпраці на рівні Кабінету Міністрів України.
Завдяки позиції громадських рад при міністерствах, центральних органах
виконавчої влади і державних адміністраціях України та активній роботі
Громадської ради при Тернопільській ОДА, яка прийняла участь у процесах
опрацювання більше 600 документів і створення при Уряді України Ради голів
громадських рад при органах виконавчої влади. 4 липня 2019 року відновлено
роботу Ради, яка була припинена у 2012 році. Представником від Громадської
ради при Тернопільської ОДА обрано її голову Федорейка В.С. Готуються
матеріали для проведення запланованого засідання Ради голів громадських рад за
участі Прем’єр-міністра України Гончарука О.В.
У жовтні 2019 року заступника голови Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації Вороніна В.М. обрано членом Громадської
ради при Міністерстві юстиції України, що відкрило нові можливості до обміну
досвідом роботи цих громадських утворень і винесення проблем діяльності
громадських рад на новий, більш високий правовий рівень їх вирішення.
На базі підготовленого Громадською радою при Тернопільській
облдержадміністрації проекту Закону України «Про громадські ради при органах
виконавчої влади» в рамках діяльності Робочої групи Ради голів громадських рад
при органах виконавчої влади з підготовки пропозицій стосовно удосконалення
законодавства щодо формування та діяльності громадських рад (утвореною
рішенням Ради від 04.07.2019р.) проведено всеукраїнське обговорення для його
винесення на розгляд Ради колів громадських рад при органах виконавчої влади і
засідання Уряду.
За ініціативою Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації
при Громадській раді Міністерства юстиції України утворено робочу групу із
підготовки проекту Громадського Кодексу України.
Громадської рада при Тернопільській облдержадміністрації
10.01.2020р.

