ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації
(протокол № 1 від 26 березня 2019 року)
РІЧНИЙ ПЛАН
роботи Громадської ради при Тернопільській обласній державній адміністрації
(травень 2019р. – травень 2020р.)
№
з/п

Зміст заходу

1

2

1.1

1.2.

1.3.

Термін
виконання

3
Розділ 1. Планові засідання громадської ради
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
2 квартал
денним:
2019 року
1. Про стан виконання регіональної програми з енергоефективності.
2. Про проведення громадської експертизи документів
Тернопільської облдержадміністрації щодо виконання вимог Закону
України «Про звернення громадян»
3. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради.
4. Різне.
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
денним:
1. Про внесення пропозицій до органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування щодо створення і підтримки ОСББ.
2. Про заходи органів виконавчої влади щодо виконання Програми
охорони навколишнього середовища природного середовища в
Тернопільській області на 2014-2020 роки.
3. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради.
4. Різне.
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
денним:
1. Про стан утримання дорожньої інфраструктури на території
області.
2. Про підсумки спільних з Державною Службою Надзвичайних
ситуацій перевірок фонду захисних споруд в Тернополі та
районних центрах області, особливо в місцях скупчення великої

Виконавці

4
Заступники голови
Громадської ради
Лучко М.Р.,
Марценишин Р.І.,
Воронін В.М.

3 квартал
2019 року

Заступники голови
Громадської ради
Чорна І.М.,
Марценишин Р.І.,
Воронін В.М.

4 квартал
2019року

Заступники голови
Громадської ради
Марценишин Р.І.,
Варакута О.П.,
Воронін В.М.

Відмітка
про
виконання
5

2

1.4.

2.1.

кількості людей.
3. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради.
4. Різне.
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
1 квартал
Заступники голови
денним:
2020 року
Громадської ради
1. Про стан виконання програм надання допомоги учасникам
Варакута О.П.,
бойових дій, сім’ям загиблих Небесної Сотні і в зоні АТО та ОСС
Чорна І.М.,
структурними підрозділами Тернопільської облдержадміністрації.
Воронін В.М.
2. Про результати моніторингу можливих терористичних загроз та
заходів охорони та оборони (в особливий період) об'єктів критичної
інфраструктури (водоканал, обленерго та інші).
3. Про результати роботи Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації за 2018-2019 роки.
4. Про обрання представників Громадської ради до складу
ініціативної групи із створення Громадської ради наступного
скликання.
5. Різне.
Розділ 2. Засідання постійних і тимчасових комісій
1. Про стан виконання програм надання допомоги учасникам
2 квартал
Заступник голови,
бойових дій, сім’ям загиблих Небесної Сотні і в зоні АТО та ОСС
2019 року
постійна комісія з питань
структурними підрозділами Тернопільської облдержадміністрації.
територіальної оборони,
оборонно-масової та
мобілізаційнопатріотичної роботи,
взаємодії із воєнізованими
формуваннями
2. Про результати моніторингу можливих терористичних загроз та
3 квартал
заходів охорони та оборони (в особливий період) об'єктів критичної 2019 року
інфраструктури (водоканал, обленерго та інші).
3. Про заходи допомоги воєнізованим формуванням Збройних Сил
України, Національної Гвардії та підрозділам правоохоронних
органів, які дислокуються на території Тернопільської області.

4 квартал
2019 року
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2.2.

2.3.

4. Про підготовку матеріалів на засідання Громадської з наступних
питань:
1. Про стан виконання програм надання допомоги учасникам
бойових дій, сім’ям загиблих Небесної Сотні і в зоні АТО та ОСС
структурними підрозділами Тернопільської облдержадміністрації.
2. Про результати моніторингу можливих терористичних загроз та
заходів охорони та оборони (в особливий період) об'єктів критичної
інфраструктури (водоканал, обленерго та інші).
3. 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.

1 квартал
2020року

1. Про створення тимчасової комісії Громадської ради із проведення
громадської експертизи документів Тернопільської
облдержадміністрації щодо виконання вимог Закону України «Про
звернення громадян»
2. Про стан виконання Програми охорони навколишнього
середовища природного середовища в Тернопільській області на
2014-2020 роки
3. Про підготовку документів на засідання Громадської ради з
порядком денним « Про стан утримання дорожньої інфраструктури
на території області».
4. Про надання допомоги тимчасовій контрольній комісії
Тернопільської обласної ради щодо перевірки законності передачі
храмового комплексу в м. Почаєві УПЦ Московського патріархату.
1. Про заходи розвитку туристичної галузі в Тернопільській області
та збереження історичних пам’яток.

2 квартал
2019 року

2.Про підготовку документів на засідання Громадськорї ради
порядку денного «внесення пропозицій до органів виконавчої влади
і місцевого самоврядування щодо створення і підтримки ОСББ.

3 квартал
2019 року

3 Про стан розвитку спорту в Тернопільській області

4 квартал
2019 року

3 квартал
2019 року
4 квартал
2019 року

Заступник голови,
постійна комісія з питань
дотримання прав і свобод
громадян,
антикорупційного,
транспортного,
екологічного, дорожнього
та лісового законодавства

1 квартал
2020року
2 квартал
2019 року

Заступник голови,
постійна комісія з питань
освіти, науки, охорони
здоров’я, культури,
спорту, соціального
захисту, туризму, сім’ї та
молоді
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4. Про ефективність і законність функціонування фондів допомоги в 1 квартал
2020року
медичних установах комунальної власності.
2.4.

2.5.

1. Про підготовку документів на засідання Громадської ради щодо
стану виконання регіональної програми з енергоефективності
та внесення пропозиції Тернопільській облдержадміністрації щодо
проведення аудиту комунальних підприємств теплоенергетики в
Тернопільської області.

2 квартал
2019 року

2. Про стан забезпечення аграрних і переробних підприємств
області залізничним рухомим складом для своєчасного вивезення
урожаю зернових 2018 –2019 років
3. Про стан виконання бюджету Тернопільської області на 2019 рік.
Підготувати пропозиції керівництвом Тернопільської
облдержадміністрації.

3 квартал
2019 року

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

1 квартал
2020 року

1. Про підготовку аналізу стану виконання Річного плану роботи
Громадської ради на 2019-2020 р.р.

2 квартал
2019 року

2. Про підготовку аналізу стану виконання Річного плану роботи
Громадської ради на 2019-2020 р.р.

3 квартал
2019 року

3. Про підготовку аналізу стану виконання Річного плану роботи
Громадської ради на 2019-2020 р.р.

4 квартал
2019 року

4. Про підготовку аналізу стану виконання Річного плану роботи
Громадської ради на 2019-2020 р.р.
-. Про підготовку Звіту роботи Громадської ради за 2018-2020 р.р.

1 квартал
2020 року

4 квартал
2019 року

Заступник голови,
постійна комісія з питань
промисловості, сільського
господарства, ЖКГ,
архітектури та
будівництва,
економічного розвитку,
енергозбереження,
транспорту та
міжнародного
співробітництва

Заступник голови,
організаційно-правовий
сектор
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3.1.

3.2

3.3.

Розділ 3. Проведення громадської експертизи діяльності Тернопільської обласної державної адміністрації
Підготувати і провести громадську експертизу документів щодо
3 квартал
Заступник голови,
дотримання Тернопільською облдержадміністрацією вимог Закону
2019 року
постійна комісія з питань
України «Про звернення громадян».
дотримання прав і свобод
громадян,
антикорупційного,
транспортного,
екологічного, дорожнього
та лісового законодавства
Проаналізувати стан виконання Програми охорони навколишнього
4 квартал
Заступник голови,
природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020
2019 року
постійна комісія з питань
роки, затвердженою рішенням Тернопільської обласної ради
дотримання прав і свобод
від 18 вересня 2014 року № 1778. Підготувати відповідні пропозиції
громадян,
Тернопільській облдержадміністрації.
антикорупційного,
транспортного,
екологічного, дорожнього
та лісового законодавства
Проаналізувати стан виконання Комплексної програми розвитку
агропромислового комплексу Тернопільської області на 2016-2020
роки, затвердженою рішенням Тернопільської обласної ради
від 03 березня 2016 року №109. Підготувати керівництву
Тернопільської облдержадміністрації пропозиції щодо реалізації
запланованих заходів.

Листопад
2019 року

Заступник голови,
постійна комісія з питань
промисловості, сільського
господарства, ЖКГ,
архітектури та
будівництва,
економічного розвитку,
енергозбереження,
транспорту та
міжнародного
співробітництва
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4.1.

4.2.

4.3.

Розділ 4. Заходи в межах проведення Тернопільською обласною державною адміністрацією консультацій з громадськістю
1. Вивчити стан проведення аудиту комунальних підприємств
3 квартал
Заступник голови,
теплоенергетики в Тернопільської області і про результати
2019 року
постійна комісія з питань
повідомити Тернопільську облдержадміністрацію
промисловості, сільського
господарства, ЖКГ,
2. Забезпечити проведення постійного моніторингу виконання
Щоквартально архітектури та
будівництва,
регіональної програми з енергоефективності. Про результати і
економічного розвитку,
пропозиції щодо усунення недоліків інформувати ЗМІ,
енергозбереження,
громадськість краю і Тернопільську ОДА
транспорту та
міжнародного
співробітництва
3. Проаналізувати стан вирішення проблем будівництва,
модернізації системи теплопостачання, розрахунків за спожиті
енергоносії та внести пропозиції щодо їх вирішення
Тернопільській облдержадміністрації.
1. Проаналізувати стан виконання Програми розвитку водного
господарства та водно-екологічного оздоровлення природного
середовища Тернопільської області на період до 2021 року,
затвердженою рішенням Тернопільської обласної ради від
12.11.2013 №1541. Підготувати керівництву Тернопільської
облдержадміністрації пропозиції щодо вирішення проблем із
реалізації запланованих заходів.

4 квартал
2019 року

2. Вивчити стан боротьби із незаконними вирубками деревини в
системі Держлісгоспу і внести пропозиції щодо усунення
виявлених порушень Тернопільському обласному управлінню
лісового і мисливського господарства

1 квартал
2020 року

1.Вивчити стан реалізації Обласної цільової програми щодо
реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року,
затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від
12.11.2013 №1530. Надати керівництву Тернопільської
облдержадміністрації пропозиції щодо вирішення проблем із

3 квартал
2019 року

Заступник голови,
постійна комісія з питань
дотримання прав і свобод
громадян,
антикорупційного,
транспортного,
екологічного, дорожнього
та лісового законодавства

Заступник голови,
постійна комісія з питань
освіти, науки, охорони
здоров’я, культури,
спорту, соціального
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реалізації запланованих заходів.
2.Проаналізувати стан виконання програми розвитку туризму в
Тернопільській області. Підготувати пропозиції із вирішення
виявлених проблем процесу реалізації Тернопільській
облдержадміністрації.
4.4.

4.5.

5.1.

Забезпечити моніторинг стану реалізації обласних програм щодо
соціальної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей.
Підготувати пропозиції із вирішення проблем їх реалізації
керівництву Департаменту соціального захисту населення
Тернопільської облдержадміністрації.
На виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей
та молоді на 2016-2020 року провести наступні заходи:
- 8 патріотичних вишколів "БУЛАВА 2019" в районах області
- організація шестиденного Всеукраїнського вишколу "ВолинськоПодільська січ" Ланівецький район;
- вишкіл "ШУРАВІ" до дня памяті Віктора Миська - ветерана війни
в Афганістані;
- організація 10 денного вишкільного табору "Козацька січ 2019";
- організація вишколів:
- в ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою вм.Збараж
та в с.Коропець Монастириського району;
- в ПТУ Чорткова, Кременця, Зборова.

4 квартал
2019 року

1 квартал
2020 року

Весь період

захисту, туризму, сім’ї та
молоді

Заступник голови,
постійна комісія з питань
територіальної оборони,
оборонно-масової та
мобілізаційнопатріотичної роботи,
взаємодії із воєнізованими
формуваннями

Розділ 5. Забезпечення діяльності Громадської ради, інформування Тернопільської облдержадміністрації,
громадськості про власну діяльність
1. З метою відкритості діяльності Громадської ради та створення
Весь період
Заступник голови,
системи зворотного зв’язку для комунікації з обласною громадою,
організаційно-правовий
органами виконавчої влади і місцевого самоврядування забезпечити
сектор
функціонування електронної пошти, власних сторінок Громадської
ради на веб-сайті Тернопільської облдержадміністрації та
соціальних мережах «Facebook» і «Вайбер».
2. Організувати проведення прес-конференцій, круглих столів тощо Щоквартально Заступник голови,
про висвітлення діяльності Громадської ради з метою забезпечення
організаційно-правовий
взаємодії із друкованими та електронними засобами масової
сектор
інформації
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3. Забезпечити документообіг Громадської ради та функціонування 2019-2020 р.р.
каналу обміну інформації із громадянами, органами виконавчої
влади і місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями
області.
4. Налагодити взаємний обмін позитивним досвідом роботи із
громадськими радами інших органів виконавчої влади та Радою
голів громадських рад при Кабінеті Міністрів України.

Голова Громадської ради

Постійно
Голова Громадської ради,
заступник голови,
організаційно-правовий
сектор

В.С.Федорейко

