Додаток №6
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням засідання Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації
від 02.06.2020 р. (протокол № 1)
РІЧНИЙ ПЛАН
роботи Громадської ради при Тернопільській обласній державній адміністрації
(червень 2020р. – червень 2021р.)
№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавці

1

2

3

4

Розділ 1. Планові засідання Громадської ради
1.1

1.2.

Підготувати і провести перше засідання Громадської ради з
порядком денним:
1. Про обрання голови і секретаря Громадської ради.
2. Про схвалення проекту Положення Громадської ради.
3. Про затвердження Регламенту Громадської ради.
4. Про затвердження структури і заступників голови - керівників
постійних комісій Громадської ради.
5. Про обрання Правління Громадської ради.
6. Про складання плану роботи Громадської ради на 2020-2021
роки.
7. Про затвердження форми бланку Громадської ради.
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
денним:
1.Про результати моніторингу проблем краю і визначення
пріоритетних напрямків діяльності Громадської ради на період
2020-2022 р.р.
2.Про участь представників Громадської ради в роботі дорадчих
органах структурних підрозділів облдержадміністрації.

02.06.2020р.

Голова і секретар установчих
зборів

2-3 квартали Голова і секретар Громадської
2020 року
ради, керівники постійних
комісій

Відмітка
про
виконання
5

2

1.3.

3. Про роль Громадської ради в процесах проведення
територіально-адміністративної реформи області і напрямки
підвищення її ефективності.
4. Про підготовку змін і доповнень до законодавчо-нормативних
документів щодо захисту прав підприємців у сфері податкового
законодавства.
5. Про участь громадськості в заходах щодо профілактики та
боротьби із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 і
дотримання режиму карантину в області.
6. Про роботу представників Громадської ради в складі міжвідомчої
робочої групи Тернопільської ОДА і Тернопільської МТГ щодо
захисту водних ресурсів каскаду Горішньо-Івачівського
водосховища і Тернопільський став та стан розроблення проектнокошторисної документації щодо поглиблення ГорішньоІвачівського водосховища і реконструкції гідротехнічних споруд.
7. Про вироблення спільних із правоохоронними органами заходів
протидії рейдерським захопленням підприємств на території
області і розгляд пропозицій керівництва Збаразького КХП щодо
попередження і боротьбу із злочинами, пов’язаними із захопленням
державної, комунальної і приватної власності.
8. Про стан виконання Першого річного плану роботи Громадської
ради за 2-й квартал 2020 року.
9. Різне.
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
4 квартал
денним:
2020 року
1. Про роботу представників Громадської ради щодо реалізації
програм соціального захисту громадян, у тому числі і з особливими
потребами, і напрямки вдосконалення діяльності Департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації.
2. Про участь представників Громадської ради в Раді голів
громадських рад при органах виконавчої влади, Секції голів
громадських рад при облдержадміністраціях сформованих при
Кабінеті Міністрів України.
3. Про заходи Громадської ради щодо волонтерської підтримки
військовослужбовців в зоні проведення ООС, військових частин, які

Голова і секретар Громадської
ради, керівники постійних
комісій

3

1.4.

1.5.

дислоковані на території області, сімей загиблих Герої Небесної
Сотні, учасників АТО-ООС і малозабезпечених громадян.
4. Про вивчення необґрунтованих фінансових навантажень на
підприємства області монополістом перевізником - ПАТ
«Укрзалізниця» і підготовку спільних із керівництвом
Тернопільської дирекції Львівської залізниці пропозицій для
варіантів зменшення фінансового навантаження.
5.Про стан виконання Першого річного плану роботи Громадської
ради за 3-й квартал 2020 року.
6. Різне.
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
денним:
1. Про заходи стимулювання підприємств АПК, які працюють на
території Тернопільської області та внесення пропозицій до
Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України про
відповідні зміни у законні та підзаконні акти.
2.Про стан взаємодії із громадськими радами при органах
виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань, які мають
важливий суспільний інтерес.
3.Про виконання обласна програми «Питна вода Тернопілля» на
2018-2020 роки.
4.Про стан виконання Першого річного плану роботи Громадської
ради за 4-й квартал 2020 року.
5. Різне.
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
денним:
1. Про заходи щодо Державної підтримка галузей тваринництва,
зберігання та переробки сільськогосподарської продукції,
аквакультури (рибництва) та підготовку пропозицій до відповідних
нормативних документів до Кабінету Міністрів України та
Міністерства АПК стосовно виділення коштів для часткового їх
відшкодування державою при будівництві та реконструкції об’єктів
зберігання та переробки агропродукції.
2. Про стан виконання програм розвитку водного господарства та
водно-екологічного оздоровлення природного середовища

1 квартал
2021 року

Голова і секретар Громадської
ради, керівники постійних
комісій

2 квартал
2021 року

Голова і секретар Громадської
ради, керівники постійних
комісій
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Тернопільської області на період до 2021 року.
3.Про стан виконання Першого річного плану роботи Громадської
ради за 1-й квартал 2021 року.
4. Різне.
Розділ 2. Засідання постійних комісій
2.1.

2.2.

1. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
1.1.Про роботу управління освіти і науки Тернопільської
облдержадміністрації.
1.2.Про роботу Департаменту соціального захисту населення
Тернопільської облдержадміністрації.
1.3.Різне.
2. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
2.1.Про роботу Управління охорони здоров’я Тернопільської
облдержадміністрації.
2.2.Про роботу Служби у справах дітей Тернопільської
облдержадміністрації.
2.3. Різне.
3. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
3.1.Про роботу Управління сім'ї та молоді Тернопільської
облдержадміністрації.
3.2.Про роботу Управління фізичної культури та спорту
Тернопільської облдержадміністрації.
3.3. Різне.
4. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
4.1.Про роботу Управління туризму Тернопільської
облдержадміністрації.
4.2..Про роботу Управління культури Тернопільської
облдержадміністрації.
4.3.Різне.
1. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
1.1. Про практику обміну позитивним досвідом Громадською
радою при Адміністрації Державної Прикордонної Служби України
в рамках дотримання прав і свобод громадян та антикорупційного

2-3 квартали Постійна комісія з питань
2020 року
освіти, науки, охорони
здоров’я, культури, спорту,
соціального захисту, сім’ї та
молоді
4 квартал
2020 року

1 квартал
2021 року

2 квартал
2021 року

2-3 квартали Постійна комісія з питань
2020 року
дотримання прав і свобод
громадян, антикорупційного,
транспортного, дорожнього та

5

2.3.

законодавства.
1.2.Про дотримання норм законодавства при організації та
проведенні конкурсів на зайняття вакантних посад в Тернопільській
облдержадміністрації.
1.3. Різне.
2. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
2.1.Про роботу представників Громадської ради в складі обласного
конкурсного комітету з визначення робочого органу Управління
регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього
господарства Тернопільської облдержадміністрації для організації
проведення конкурсів щодо перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування.
2.2. Різне.
3. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
3.1.Про стан реалізації «Програми розвитку лісового господарства
Тернопільщини на 2017-2021 роки» та заходи щодо попередження і
боротьби із незаконними вирубками деревини.
3.2.Різне.
4. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
4.1. Про стан виконання Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства у Тернопільській області на 2019-2020
роки.
4.2.Різне.
1. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
1.1. Про визначення сучасного стану об'єктів цивільної оборони та
можливість їх використання за призначенням в умовах
надзвичайних ситуацій.
1.2. Різне.
2. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
2.1. Про результати перевірки спільно з відповідними органами
ефективності охорони стратегічних об'єктів ( водо, електро та
газопостачання, радіо-телекомунікаційних систем тощо.
2.2. Різне.
3. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
3.1. Про стан виконання Обласної програми «Ветеран» на 2020-2024

лісового законодавства

4 квартал
2020 року

1 квартал
2021 року

2 квартал
2021 року

2-3 квартали Постійна комісія щодо
2020 року
взаємодії з воєнізованими
формуваннями і
волонтерськими організаціями,
з питань територіальної
оборони та патріотично4 квартал
виховної роботи
2020 року

1 квартал
2021 року
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2.4.

роки.
3.2. Про організацію заходів з підготовки і надання військовим
підрозділам, що задіяні в ООС, а також жителям підконтрольної
Україні території волонтерської цільової допомоги, матеріалів
патріотичного спрямування, які сприяють підтримці бойового духу
військовослужбовців і віру в Україну мирного населення.
3.3.Різне.
4. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
4.1. Про стан реалізації заходів територіальної оборони, участі в цій
роботі невоєнізованих формувань, їх ефективність та пропозиції
щодо напрямків та активізації цієї роботи.
4.2. Про участь і надання допомоги силам територіальної оборони
області та заходи протидії можливим ворожим проявам в умовах
надзвичайних ситуацій.
4.3.Різне.
1. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
1.1.Про підготовку змін і доповнень до Податкового Кодексу
України та інших нормативно-правових актів щодо спрощення
процедур отримання ліцензії на експлуатацію паливних складів для
підприємств агарної та інших сфер промислового комплексу
Тернопільської області.
1.2.В рамках виконання Обласної комплексної програми
енергоефективності та енергозбереження на 2016-2020 роки
організувати презентацію-виставку твердопаливних
теплогенераторів-утилізаторів Універсальних Технологічних
Систем.
1.3. Різне.
2. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
2.1.Про стан забезпечення підприємств Тернопільської області
залізничними вагонами на вивезення замовникам готової
продукції з метою мінімізації збитків та отримання додаткових
надходжень коштів до державного і місцевих бюджетів.
2.2.Про внесення змін до нормативно-правових документів щодо
непрямої підтримки суб’єктів господарювання агропромислового
комплексу через механізм надання податкових пільг:

2 квартал
2021 року

2-3 квартали Постійна комісія з питань
2020 року
діяльності аграрного та
промислового комплексів,
енергозбереження і
міжнародного співробітництва

4 квартал
2020 року
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2.5.

- зменшення ставки податку на додану вартість на
сільськогосподарську продукцію та продукти харчування першої
необхідності до 10%, враховуючи те, що ставка ПДВ в
європейських країнах на продукти харчування першої необхідності
не перевищує 5-7 %;
- запровадження в сільському господарстві сплати податків та
зборів в розрахунку на 1 га із врахуванням якісних показників
сільгоспугідь.
2.3. Різне.
3. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
3.1. Про стан надання оренди сільгоспугідь із земель державної та
комунальної власності для створення сімейних та фермерських
господарств.
3.2. Про заходи щодо розвитку малих сільськогосподарських
виробників та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
і внесення пропозицій органам влади всіх рівнів щодо надання
агровиробникам державної підтримки.
3.3. Різне.
4. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
4.1. Про стан фінансування програм, спрямованих на забезпечення
здорового харчування дітей дошкільного та шкільного віку, із
закупівлею відповідними закладами продукції, яка пройшла
сертифікацію безпосередньо у виробників.
4.2.Різне.
1. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
1.1.Про моніторинг виконання бюджету Тернопільської області та
бюджетів міста Тернополя і ОТГ області.
1.2.Різне.
2. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
2.1. Про аналіз сплати податків суб’єктами господарювання, що
виконують роботи за кошти державного та місцевих бюджетів.
2.2. Про заходи із забезпечення аналізу і контролю процедур
закупівель робіт, товарів та послуг за кошти державного та місцевих
бюджетів.
2.3.Різне

1 квартал
2021 року

2 квартал
2021 року

3-3 квартали Постійна комісія з питань
2020 року
економічного розвитку,
податкового та екологічного
законодавства
4 квартал
2020 року
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2.6.

3. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
3.1. Про виконання «Програми охорони навколишнього
природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020
роки»
3.2.Про заходи із підготовки і проведення моніторингу соціальної
відповідальності бізнесу та його впливу на екологічне довкілля
області.
3.3.Різне.
4. Підготувати і провести засідання комісії з порядком денним:
4.1. Про стан виконання Програми поводження з твердими
побутовими відходами в Тернопільській області на 2018-2020 роки.
4.1.Про аналіз ефективності управління коштами місцевих
бюджетів.
4.3.Різне.
1. Проаналізувати організаційні і практичні заходи щодо реалізації
проекту Закону України «Про громадські ради при органах
виконавчої влади» із доповненнями розділом 3 «Порядок
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та
реалізації державної політики» та змінами, внесеними
Громадською радою від 28.06.2020р.
Остаточний варіант проекту надіслати на погодження робочій групі
Громадської ради при Міністерстві юстиції України і Секції
громадських рад при облдержадміністраціях Ради голів
громадських рад консультативного органу Кабінету Міністрів
України.
2. Надати правову і організаційну допомогу керівництву Секції
голів громадських рад при обласних державних адміністраціях
структурному підрозділу Ради голів громадських рад при органах
виконавчої влади, сформованої при Кабінеті Міністрів України.
3. Спільно із Робочою групою з підготовки пропозицій стосовно
удосконалення законодавства щодо функціонування діяльності
громадських рад при органах виконавчої влади Громадської ради
при Міністерстві юстиції України продовжити роботу щодо
формування проекту Громадського кодексу України,
започаткованого з ініціативи Громадської ради при Тернопільській

1 квартал
2021 року

2 квартал
2021 року

2-3 квартали Голова Громадської ради,
2020 року
секретаріат, організаційноправовий сектор

Весь період

1 квартал
2021 року
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ОДА.
4. Забезпечити аналіз робочих документів колегії Тернопільської
облдержадміністрації і підготовку практичних рекомендацій
Громадської ради для розгляду їх на засіданнях колегії
Тернопільської ОДА.

Протягом
року

Розділ 4. Проведення громадських та громадських антикорупційних експертиз
4.1.

Підготувати і провести вибіркову громадську антикорупційну Протягом
експертизу окремих проектів нормативно-правових актів та інших року
документів щодо організації та надання психологічної реабілітації
учасникам АТО/ООС.

4.2.

Підготувати і провести вибіркову громадську антикорупційну Протягом
експертизу окремих проектів нормативно-правових актів та інших
року
документів щодо витрат коштів на будівництво, ремонт та
утримання доріг на території області.

4.3.

Підготувати і провести вибіркову громадську експертизу проектів Протягом
нормативно-правових актів та інших документів щодо розподілу
року
бюджетних коштів на підтримку ветеранських і волонтерських
громадських об’єднань.

4.4.

Підготувати і провести вибіркову громадську експертизу проектів Протягом
нормативно-правових актів та інших документів щодо розподілу
року
бюджетних коштів на підтримку аграрного бізнесу у 2019 році.

4.5.

Підготувати і провести вибіркову громадську експертизу проектів Протягом
нормативно-правових актів та інших документів щодо розподілу і
року
витрат бюджетних коштів у 2019 році.

Постійна комісія з питань
освіти, науки, охорони
здоров’я, культури, спорту,
соціального захисту, сім’ї та
молоді
Постійна комісія з питань
дотримання прав і свобод
громадян, антикорупційного,
транспортного, дорожнього та
лісового законодавства
Постійна комісія щодо
взаємодії з воєнізованими
формуваннями і
волонтерськими організаціями,
з питань територіальної
оборони та патріотичновиховної роботи
Постійна комісія з питань
діяльності аграрного та
промислового комплексів,
енергозбереження і
міжнародного співробітництва
Постійна комісія з питань
економічного розвитку,
податкового та екологічного
законодавства
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Розділ 5. Заходи проведення Тернопільською обласною державною адміністрацією консультацій з громадськістю
Підготувати пропозиції та взяти участь в громадських обговореннях
проектів законів, постанов, програм в галузі освіти, науки, охорони
здоров’я, культури, спорту, соціального захисту, сім’ї та молоді.
Брати участь у роботі комісій Тернопільської облдержадміністрації
в галузі освіти, науки, охорони здоров’я, культури, спорту,
соціального захисту, сім’ї та молоді.
Підготувати пропозиції із вирішення проблем щодо дотримання
прав і свобод громадян, антикорупційного, транспортного,
дорожнього та лісового законодавства

Весь період

Постійна комісія з питань
освіти, науки, охорони
здоров’я, культури, спорту,
соціального захисту, сім’ї та
молоді

Весь період

5.3.

Підготувати пропозиції та взяти участь у проведенні спільних із
Тернопільською
облдержадміністрацією
всеукраїнських
та
міжнародних форумів у сферах взаємодії з воєнізованими
формуваннями і волонтерськими організаціями, з питань
територіальної оборони та патріотично-виховної роботи

Весь період

5.4.

Підготувати пропозиції та взяти участь у проведенні спільних із
Тернопільською облдержадміністрацією і громадськістю області
круглих столах та інших заходах щодо діяльності аграрного та
промислового комплексів, енергозбереження і міжнародного
співробітництва.
Підготувати пропозиції та взяти участь у проведенні спільних із
Тернопільською облдержадміністрацією обласних, всеукраїнських
та міжнародних форумів у сферах економіки, виробництва,
податкового та екологічного законодавства.

Весь період

Постійна комісія з питань
дотримання прав і свобод
громадян, антикорупційного,
транспортного, дорожнього та
лісового законодавства
Постійна комісія щодо
взаємодії з воєнізованими
формуваннями і
волонтерськими організаціями,
з питань територіальної
оборони та патріотичновиховної роботи
Постійна комісія з питань
діяльності аграрного та
промислового комплексів,
енергозбереження і
міжнародного співробітництва
Постійна комісія з питань
економічного розвитку,
податкового та екологічного
законодавства

5.1.

5.2.

5.5

Весь період

Розділ 6. Заходи щодо попередження і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
6.1.

Забезпечувати учасників і читачів через сторінки соціальних мереж

Протягом

Постійна комісія з питань
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Вайбер і Фейсбук оперативною інформацією щодо заходів
профілактики та протидії поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
6.2.

«Надати організаційну і практичну допомогу Регіональній комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
при Тернопільській облдержадміністрації щодо безпечної утилізації
використаних
медичних препаратів і захисних засобів, які
використовуються під час лікування інфекційних захворювань
шляхом
високотемпературного
спалення
в
генераторахутилізаторах, розроблених Виробничим Об’єднанням «Універсальні
технологічні системи» ( м.Тернопіль)».

року

освіти, науки, охорони
здоров’я, культури, спорту,
соціального захисту, сім’ї та
молоді, секретаріат
2-3 квартали Постійна комісія з питань
2020 року і діяльності аграрного та
надалі
промислового комплексів,
енергозбереження і
міжнародного співробітництва

Розділ 7. Забезпечення діяльності Громадської ради, інформування Тернопільської облдержадміністрації,
громадськості про власну діяльність
7.1.

7.2.

7.3.

Забезпечити моніторинг законодавчих і нормативно-правових
документів щодо розвитку та підтримки громадянського
суспільства, взаємодією із громадськими радами органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування, функціонуванням власної
сторінки веб-сайту Громадської ради та веб-сторінок у соціальних
мережах Вайбер-чату і «Фейсбук» з метою висвітлення результатів
її діяльності та створення системи зворотного зв’язку для
комунікації з обласною громадою.
Для розширення можливостей взаємодії із друкованими та
електронними
засобами
масової
інформації
організувати
проведення прес-конференцій за підсумками засідань Громадської
ради та звітів щодо виконання річного плану роботи Громадської
ради.
Забезпечити документообіг Громадської ради та функціонування
каналу обміну інформації із громадянами, органами виконавчої
влади і місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями
області.

Голова Громадської ради

Весь період

Секретаріат, організаційноправовий сектор

Щоквартально

Секретаріат, організаційноправовий сектор, керівники
постійних комісій (за згодою)

Протягом
року

Секретаріат, організаційноправовий сектор

В.С.Федорейко

