ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації
протокол № 2 від 25 квітня 2017 року
РІЧНИЙ ПЛАН
роботи Громадської ради при Тернопільській обласній державній адміністрації
(квітень 2017р. – квітень 2018р.)
№
з/п

Зміст заходу

1

2

1.1

1.2.

Термін
виконання

3
Розділ 1. Планові засідання громадської ради
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
квітень
денним:
2017 року
1. Про затвердження другого Річного плану роботи Громадської
ради.
2. Про зміни у складі Громадської ради.
3. Різне
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
2 квартал
денним:
2017 року
1.Про стан справ у сфері охорони здоров’я Тернопільщини.
2.Про хід реформи децентралізації і його вплив на сферу охорони
здоров’я області.
3.Про формування госпітальних (лікарняних) округів, роль і місце
органів місцевого самоврядування у цьому процесі.
4.Про перспективи створення на базі Інфекційного відділення КУ
ТМЛШД КУ ТОР «Інфекційна лікарня».
5.Про діяльність КУ ТОР «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс»
6.Про стан реорганізації Центру СНІДу та перспективи діяльності
Гепатоцентру.
7.Про діяльність КУ ТОР «Центр здоров’я», перспективи діяльності
центру в світлі створення ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ
України».
8.Про стан справ із закупівлею та забезпеченням ліками, що
закуповуються за бюджетні кошти, установ охорони здоров’я
області, перспективи електронного обліку ліків у вищеназваних

Виконавці

4
Голова Громадської ради,
заступники голови, голови
постійних комісій

Заступник голови з питань
гуманітарної та соціальної
сфер, постійна комісія з
питань соціального захисту,
охорони здоров’я, туризму,
дітей, сім’ї та молоді

Відмітка
про
виконання
5

2

1.3.

1.4.

установах (сайт е-ліки).
9.Про перспективи створення електронного реєстру пацієнтів.
10.Про розроблення Положення «Про опікунські (наглядові) Ради
при комунальних закладах охорони здоров’я».
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
денним:
1. Про напрямки співпраці з воєнізованими формуваннями, які
дислокуються на території Тернопільської області.
2. Про участь представників Громадської ради в роботі дорадчих
органів ( колегіях, нарадах) структурних підрозділів Тернопільської
облдержадміністрації;
3. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради.
4. Про затвердження:
4.1. переліку громадських антикорупційних експертиз проектів
нормативно-правових актів та інших документів Тернопільської
облдержадміністрації;
4.2. переліку громадських експертиз діяльності Тернопільської
облдержадміністрації;
5. Різне.
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
денним:
1. Про стан виконання регіональної програми з енергоефективності.
2. Про заходи органів виконавчої влади щодо підвищення рівня
охорони навколишнього природного середовища.
3. Про стан утримання дорожньої інфраструктури на території
області.
4. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради.
5. Різне.
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
денним:
1. Про стан лісового господарства Тернопільської області.
2. Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Тернопільської області на 2017 рік.
4. Про результати проведення громадських експертиз нормативноправових актів та інших документів облдержадміністрації.
3. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради.

3 квартал
2017 року

Голова Громадської ради,
заступники голови, голови
постійних комісій

4 квартал
2017 року

Голова Громадської ради,
заступники голови, голови
постійних комісій

1 квартал
2018 року

Голова Громадської ради,
заступники голови, голови
постійних комісій

3

1.5.

2.1.

2.2.

4. Про заходи щодо формування нового складу Громадської ради
при Тернопільській облдержадміністрації.
5. Різне.
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
квітень
Голова Громадської ради,
денним:
2018 року
заступники голови, голови
1. Про результати роботи Громадської ради при Тернопільській
постійних комісій
облдержадміністрації за 2017-2018 роки.
2. Різне.
Розділ 2. Засідання постійних і тимчасових комісій
1. Про заходи із реалізації антикорупційного законодавства в
Червень,
Заступник голови із питань
діяльності структурних підрозділів Тернопільської
листопад,
оборонної і правоохоронної
облдержадміністрації.
2017 року,
діяльностей, постійна комісія
лютий,
з питань взаємодії з
2018 року
правоохоронними органами
та контролю за виконанням
Закону України «Про
запобігання корупції»
2. Про аналіз діяльності структурних підрозділів Тернопільської
серпень
облдержадміністрації щодо дотримання законодавства сфери
2017 року
захисту прав споживачів. Підготувати пропозиції щодо активізації
зусиль державних органів виконавчої влади з питань реалізації
звернень громадян щодо їх правового захисту.
1. Про заходи допомоги воєнізованим формуванням Збройних Сил 2 квартал
Заступник голови із питань
України, Національної Гвардії та підрозділам правоохоронних
2017 року і
оборонної і правоохоронної
органів, які дислокуються на території Тернопільської області.
надалі
діяльностей, постійна комісія
з питань територіальної
оборони, оборонно-масової,
2. Про надання організаційної і практичної допомоги Раді оборони
Весь період
мобілізаційної роботи,
Тернопільської області.
взаємодії із військовими
3. Про сприяння органів виконавчої влади щодо забезпечення
Щоквартально формуваннями
координації дій центру сприяння оборони України «Булат» з питань
організації та проведення військово-патріотичних заходів.
3. Про стан довійськової і допризовної підготовки на території
області в навчальних закладах і воєнізованих формуваннях на

4 квартал
2017 року

4

території області.
2.3.

1. Про надання допомоги тимчасовій контрольній комісії
Тернопільської обласної ради щодо перевірки законності передачі
храмового комплексу в м. Почаєві УПЦ Московського патріархату.
2. Про стан реформування закладів системи в державних і
комунальних закладах.
3 Про стан розвитку спорту в Тернопільській області

2.4.

2.5.

Травеньгрудень
2017 року,
січень-квітень
2018 року
2 квартал
2017 року
3 квартал
2017 року

1. Про ефективність і законність функціонування фондів допомоги в 2 квартал
медичних установах комунальної власності.
2017 року
2. Про заходи розвитку туристичної галузі в Тернопільській області
та збереження історичних пам’яток.

1 квартал
2018 року

3. Про стан забезпечення пільг учасників Революції Гідності та
антитерористичної операції і осіб до них прирівняних, в частині:
- медичного забезпечення;
- забезпечення дітей сімей загиблих путівками в заклади
відпочинку.

Постійно

1. Підготувати і провести громадське обговорення екологічної
ситуації на Тернопільщині, в тому числі в районі Івачівського
водоймища та заходів складування і утилізації побутових відходів.
2. Спільно із Головним управлінням Держгеокадастру в
Тернопільській області підготувати та провести громадське
обговорення стану готовності органів виконавчої влади до змін
земельного законодавства стосовно приватизації землі.
34. Проаналізувати стан фінансування бюджетних програм та рівень
виплати сільгоспвиробниками області орендної плати за оренду
земельних ділянок (паїв). Підготувати пропозиції із вирішення

2 квартал
2017 року
3 квартал
2017 року
1 квартал
2018 року

Заступник голови з питань
гуманітарної та соціальної
сфер, заступник голови із
організаційно-правових
питань, постійна комісія з
питань освіти і науки,
культури, фізичної культури
та спорту, внутрішньої
політики, релігій та
національностей
Тернопільської обласної
ради (за згодою)
Заступник голови з питань
гуманітарної та соціальної
сфер, постійна комісія з
питань соціального захисту,
охорони здоров’я, туризму,
дітей, сім’ї та молоді

Заступник голови із питань
агропромислового та
інфраструктурного
розвитку, постійна комісія з
питань агропромислового
розвитку, екології, ЖКГ,
архітектури та будівництва,
Головне управління
Держгеокадастру в
Тернопільській області (за

5

проблем цієї діяльності та обговорити їх на спільному засіданні із
керівництвом Департаменту агропромислового розвитку
Тернопільської облдержадміністрації.

2.6.

3.1.

згодою)

4. Про стан дотримання законності при користування надрами на
території області

листопад
2017 року

1. Забезпечити проведення постійного моніторингу виконання
регіональної програми з енергоефективності. Про результати і
пропозиції щодо усунення недоліків інформувати керівництво
Тернопільської облдержадміністрації.
2. Внести пропозиції Тернопільській облдержадміністрації щодо
проведення аудиту комунальних підприємств теплоенергетики в
Тернопільської області.

Щоквартально

3 квартал
2017 року

Заступник голови із питань
агропромислового та
інфраструктурного
розвитку, постійна комісія з
питань економічного
розвитку, енергозбереження,
транспорту та міжнародного
співробітництва, Управління
містобудування та
архітектури,
Управління житловокомунального господарства
та Управління розвитку
інфраструктури,
транспорту та
енергозбереження,
Департаменту
агропромислового розвитку
Тернопільської
облдержадміністрації (за
згодою)

3. Про стан дотримання законодавства щодо пільгового перевезення 4 квартал
учасників Революції Гідності та антитерористичної операції і осіб
2017 року
до них прирівняних на території області.
6. Підготувати пропозиції із вирішення проблем будівництва,
4 квартал
модернізації системи теплопостачання, розрахунків за спожиті
2017 року
енергоносії, розроблення історико-архітектурних планів населених
пунктів, роботи житлово-комунальної сфери області та обговорити
їх на спільному засіданні із керівництвом Управління
містобудування та архітектури, Управління житлово-комунального
господарства та Управління розвитку інфраструктури,
транспорту та енергозбереження, Департаменту агропромислового
розвитку Тернопільської облдержадміністрації.
7. Забезпечити проведення моніторингу та внесення пропозицій
Весь період
щодо розробки та вдосконалення нормативно-правових та інших
актів Тернопільської облдержадміністрації у сфері
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів,
архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та
енергозбереження.
Розділ 3. Проведення громадської експертизи діяльності Тернопільської обласної державної адміністрації
Підготувати і провести громадську експертизу:
3 квартал
Заступник голови з питань
- проектів нормативно-правових актів та інших документів щодо 2017 року
гуманітарної та соціальної
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розвитку дорожньої інфраструктури та лісового господарства за
2016 рік.
- проектів нормативно-правових актів та інших документів щодо
1 квартал
виділення обласною державною адміністрацією земельних ділянок
2018 року
державної власності за 2016 рік.

сфер, постійна комісія з
питань освіти і науки,
культури, фізичної культури
та спорту, внутрішньої
політики, релігій та
національностей, постійна
комісія з питань взаємодії з
правоохоронними органами
та контролю за виконанням
Закону України «Про
запобігання корупції»
Розділ 4. Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та інших документів
4.1. Підготувати і провести громадську антикорупційну експертизу:
3 квартал
Заступник голови із питань
- проектів нормативно-правових актів та інших документів щодо 2017 року
оборонної і правоохоронної
приватизації об’єктів державної власності за 2016 рік.
діяльностей, постійна комісія
- проектів нормативно-правових актів та інших документів
з питань взаємодії з
облдержадміністрації щодо виділення коштів на розвиток
правоохоронними органами
дорожньої інфраструктури за 2016 рік.
та контролю за виконанням
Закону України «Про
запобігання корупції»,
4.2. Проаналізувати стан виконання розпорядження Тернопільської
експерти з питань
облдержадміністрації від 03 червня 2015 року № 322-од «Про
3-4 квартали
приватизації комунального
проект обласної програми запобігання і протидії корупції на 20152017 року
майна та боротьби із
2016 роки».
корупцією (за згодою),
Підготувати керівництву Тернопільської облдержадміністрації
сектор з питань запобігання
пропозиції щодо підвищення ефективності боротьби із
та виявлення корупції,
корупційними схемами в її структурних підрозділах.
взаємодії з правоохоронними
4.3. Проаналізувати стан виконання розпорядження Тернопільської
Вересень
облдержадміністрації від 23 березня 2016 року № І63-од «Про
2017 року
органами та оборонної
Антикорупційну програму Тернопільської обласної державної
роботи апарату обласної
адміністрації на 2016-2017 роки».
державної адміністрації (за
Підготувати керівництву Тернопільської облдержадміністрації
згодою)
пропозиції щодо реалізації запланованих заходів.
Розділ 5. Заходи в межах проведення Тернопільською обласною державною адміністрацією консультацій з громадськістю
5.1. Проаналізувати стан виконання програми розвитку туризму в
жовтень
Заступник голови з питань
Тернопільській області. Підготувати пропозиції із вирішення
2017 року
гуманітарної та соціальної
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5.2.

6.1.

проблем процесу реалізації Програми та обговорити їх на спільному
засіданні із керівництвом відділу туризму Тернопільської
облдержадміністрації.
Вивчити програми щодо соціальної реабілітації учасників АТО та грудень 2017р.
членів їх сімей у 2016 році. Підготувати пропозиції із вирішення
проблем процесу реалізації Програми та обговорити їх на спільному
засіданні із керівництвом Департаменту соціального захисту
населення Тернопільської облдержадміністрації.

сфер, постійна комісія з
питань соціального захисту,
охорони здоров’я, туризму,
дітей, сім’ї та молоді,
Департамент соціального
захисту населення
Тернопільської
облдержадміністрації (за
згодою)
Розділ 6. Забезпечення діяльності Громадської ради, інформування Тернопільської облдержадміністрації,
громадськості про власну діяльність

1. Забезпечити функціонування власної сторінки веб-сайту
Громадської ради і сторінки у соціальній мережі «Facebook» з
метою висвітлення результатів її діяльності та створення системи
зворотного зв’язку для комунікації з обласною громадою, органами
виконавчої влади і місцевого самоврядування.
2. Для розширення можливостей взаємодії із друкованими та
електронними
засобами
масової
інформації
організувати
проведення прес-конференцій за підсумками засідань Громадської
ради.
3. Забезпечити документообіг Громадської ради та функціонування
каналу обміну інформації із громадянами, органами виконавчої
влади і місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями
області.
Голова Громадської ради

Весь період

Щоквартально

Заступник голови із
організаційно-правових
питань, Управління з питань
внутрішньої
політики, релігій та
національностей

Весь період

В.С.Федорейко

