ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації
протокол № 1 від 11 травня 2018 року
Звіт
про виконання Річного плану роботи Громадської ради при Тернопільській обласній державній адміністрації
(травень 2018р. – травень 2019р.)
№
з/п
1

Зміст заходу

Термін
виконання
3

2

Виконавці
4

Відмітка про
виконання
5

Розділ 1. Планові засідання Громадської ради

1.1

1. Про обрання Голови Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації.
2. Про затвердження Положення про Громадську раду при
Тернопільській облдержадміністрації.
3. Про затвердження Регламенту Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації.
4. Про затвердження структури Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації.
5. Про обрання заступників Голови Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації та складу її Правління.
6. Про порядок складання річного плану роботи Громадської ради
при Тернопільській облдержадміністрації на 2018-2019 р.р.
7. Різне.
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
денним:
1. Про затвердження річного плану роботи Громадської ради.
2. Про участь інститутів громадянського суспільства у зміцненні
територіальної оборони, активізації заходів у сферах оборонномасової та мобілізаційно-патріотичної роботи, взаємодії із

Травень
2018 року

- Федорейко В.С. - голова
Громадської ради,
- Воронін В.М. - заступник
голови Громадської ради,
керівник секретаріату

Протокол засідання
Громадської ради
№1 від 11 травня
2018 року

2 квартал
2018 року

- Федорейко В.С. - голова
Громадської ради,
- Воронін В.М. - заступник
голови Громадської ради,
керівник секретаріату
- Варакута О.П. - заступник

Протокол засідання
Громадської ради
№2 від 3 липня 2018
року
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1.2.

1.3.

воєнізованими формуваннями.
3. Різне
1.Про стан реалізації пріоритетних напрямків діяльності
Громадської ради в напрямках дотримання прав і свобод громадян,
виконання антикорупційного, транспортного, екологічного,
дорожнього та лісового законодавства.
2. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради.
3. Про стан взаємодії Громадської ради з колегією Тернопільської
облдержадміністрації та реалізацію спільних пропозицій у сфері
реформування органів виконавчої влади.
4. Різне.
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
денним:
1. Про стан дотримання законодавства у сферах освіти, науки,
охорони здоров’я, культури, спорту, соціального захисту, туризму,
сім’ї та молоді
2. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради.
3. Різне.
Підготувати і провести засідання Громадської ради з порядком
денним:
1. Про стан виконання регіональної програми з енергоефективності.
2. Про стан реалізації пріоритетних напрямків діяльності
Громадської ради в областях розвитку промисловості, сільського
господарства, ЖКГ, архітектури та будівництва, економічного
розвитку, енергозбереження, транспорту та міжнародного
співробітництва.
3. Про затвердження другого річного плану роботи Громадської
ради на 2-19-2020р.р.
4. Різне.

3 квартал
2018 року

4 квартал
2018 року

1 квартал
2019 року

голови Громадської ради,
керівник постійної комісії
- Федорейко В.С. - голова
Громадської ради
- Марценишин Р.І. заступник
голови Громадської ради,
керівник постійної комісії
- Воронін В.М. заступник
голови Громадської ради,
керівник секретаріату
- Федорейко В.С. - голова
Громадської ради,
- Чорна І.М. заступник
голови Громадської ради,
керівник постійної комісії
- Воронін В.М. заступник
голови Громадської ради –
керівник секретаріату
- Федорейко В.С. - голова
Громадської ради,
- Лучко М.Р. заступник
голови Громадської ради,
керівник постійної комісії
- Воронін В.М. заступник
голови Громадської ради,
керівник секретаріату

Розділ 2. Засідання постійних і тимчасових комісій

Протокол засідання
Громадської ради
№3 від 16 жовтня
2018 року

Протокол засідання
Громадської ради
№2 від 3 липня 2018
року
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2.1.

2.2.

1. Про підготовку матеріалів на засідання Громадської ради щодо
участі інститутів громадянського суспільства у зміцненні
територіальної оборони.

квартал
2018 року

2. Про результати моніторингу можливих терористичних загроз та
заходів охорони та оборони (в особливий період) об'єктів критичної
інфраструктури (водоканал, обленерго та інші)

3 квартал
2018 року

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;
4. Про активізацію заходів співпраці із громадськістю у сферах
оборонно-масової та мобілізаційно-патріотичної роботи, взаємодії із
воєнізованими формуваннями

4 квартал
2018 року

1. - Про розподіл обов’язків між членами постійної комісії;
- Про річний план роботи постійної комісії на 2018-2019 роки;
- Про внесення пропозицій до Річного плану роботи Громадської
ради на 2018-2019 роки.
- Про екологічну ситуацію в районі Івачівського водоймища та

2 квартал
2018 року

1 квартал
2019 року

Варакута О.П. і Мосейко
В.О. – керівництво постійної
комісії з питань
територіальної оборони,
оборонно-масової та
мобілізаційно-патріотичної
роботи, взаємодії із
воєнізованими
формуваннями

Протокол №2 від
03.07.2018р.
засідання
Громадської ради

15-19.11.18р. виїзд
на передову в зону
ООС до члена ГР
Гайтка Д.В.
21.11.18 р.
відзначення Дня
Гідності і Свободи
13.10.18р.проведено
вишкіл «Козацька
Січ 2018 на базі
Коропецького ліцею.
13.10.18р.проведено
вишкіл в
Тернопільському
національному
технічному
університеті
«Булава».
14.10.18 прийнято
участь у заходах
«День захисника
України
Марценишин Р.І. і
Протокол засідання
Безрутченко Б.М. постійної комісії №1
керівництво постійної комісії від 12.06.2018 р.
з питань дотримання прав і
свобод громадян,
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Малашівського полігону складування і утилізації побутових
відходів
2. Про стан проведення громадської антикорупційної експертизи
проектів нормативно-правових актів та інших документів
облдержадміністрації щодо виділення коштів на розвиток
дорожньої інфраструктури за 2017 рік.

антикорупційного,
транспортного,
екологічного, дорожнього та
лісового законодавства
3 квартал
2018 року

3. - Про результати вивчення тендерної документації щодо надання 4 квартал
дозволів на пасажирське перевезення на території області у 20172018 року
2018 роках.
- Про стан взаємодії Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації із Тернопільським обласним управлінням
лісового та мисливського господарства, а також із Управлінням
екології та природних ресурсів облдержадміністрації щодо
реалізації Програми розвитку лісового господарства Тернопільщини
на 2017-2021 роки.

4. - Про підготовку і внесення пропозицій до Антикорупційної
програми обласної державної адміністрації на 2019 рік:
- Про підсумки виконання плану роботи постійної комісії за 20182019 роки.

1 квартал
2019 року

Протокол засідання
постійної комісії №2
від 21.09.2018 р.

Протокол засідання
постійної комісії №3
від 22.11.2018 р.
Протокол засідання
постійної комісії №4
від 03.01.2019 р.
- 05.10.2018р.
прийнято участь у
Всеукраїнському
форумі
Громадських рад у
м.Львові, підписано
меморандум.
- 07.12.2018р.
прийнято участь у
Всеукраїнському
форумі
Громадських рад у
м. Дніпро, створено
громадську
платформу.
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2.3.

- Про підготовку пропозицій до другого Річного плану роботи
Громадської ради на 2019-2020 р.р.
1. - Про розподіл обов’язків між членами постійної комісії;
- Про стан реформування закладів системи охорони здоров’я в
державних і комунальних установах.
- Про надання учасникам АТО і ООС та членам їх сімей медикопсихологічної допомоги в закладах охорони здоров’я області.

2 квартал
2018 року

Чорна І.М. і Кіндрацька Н.М.
- керівництво постійної
комісії з питань освіти,
науки, охорони здоров’я,
культури, спорту,
соціального захисту,
туризму, сім’ї та молоді

- Протокол засідання
постійної комісії №1
від 12.09.2018 р.

- протокол №2
засідання
Правління ГР і
звернення вих. №7
і №8 від 20.06.2018р.
увічнення
пам’яті
загиблого учасника
АТО
Руслана
Муляра,
надання
допомоги сім’ї

2.4.

2. Про стан реформування закладів системи освіти в державних і
комунальних установах.

3 квартал
2018 року

3. Про стан розвитку спорту та його реформування.

4 квартал
2018 року
1 квартал
2019 року
2 квартал
2018 року

4. Про перспективи і заходи розвитку туристичної галузі в
Тернопільській області та збереження історичних пам’яток.
1. - Про розподіл обов’язків між членами постійної комісії;
- Про стан забезпечення аграрних і переробних підприємств області
залізничним рухомим складом для своєчасного вивезення урожаю
зернових 2018 року.

23.11.2018р.
прозвітовано на
засіданні Правління
ГР (протокол №7)

Лучко М.Р. та Іскерський
І.С. – керівництво постійної
комісії з питань
промисловості, сільського
господарства, ЖКГ,
архітектури та будівництва,
економічного розвитку,
енергозбереження,

- 04.07.2018р.
круглий стіл щодо
блокади ПАТ
Укрзалізниця
вивезення урожаю
2017 року

- 20.11.2018р.
селекторна нарада
Міністра АПК Тараса
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транспорту та міжнародного
співробітництва

2. Про підготовку і внесення пропозиції Тернопільській
облдержадміністрації щодо проведення аудиту комунальних
підприємств теплоенергетики в Тернопільської області.

3 квартал
2018 року

3. Про створення системи постійного моніторингу виконання
регіональної програми з енергоефективності.

4 квартал
2018 року

4. Підготувати пропозиції із вирішення проблем будівництва,
модернізації системи теплопостачання, розрахунків за спожиті
енергоносії

1 квартал
2019 року

Кутового, голови
ТОДА Степана Барни,
в.о. голови правління
ПАТ «Укрзалізниця»
Євгена Кравцова,
керівників місцевих
органів виконавчої
влади, представників
зернових складів
Тернопільщини і
Громадської ради при
Тернопільській ОДА.
-23.10.2018р. круглий
стіл щодо блокади
ПАТ Укрзалізниця
вивезення урожаю
2017-2018 років

Протокол № 3 від
29.08.2018 р.
засідання робочої
групи ТОДА з
впровадження
енергозберігаючих
та енергоефективних
проектів,
енергетичного
аудиту

- Підготовлено і
видано 3
інформаційних
буклети за участі
Облради, ТОДА і ГР
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2.5.

1. Про стан підготовки Річного плану роботи Громадської ради на
2018-2019 р.р.

2 квартал
2018 року

2. Про підготовку аналізу стану виконання Річного плану роботи
Громадської ради на 2018-2019 р.р.

3 квартал
2018 року

3. Про підготовку аналізу стану виконання Річного плану роботи
Громадської ради на 2018-2019 р.р.

4 квартал
2018 року

4.- Про підготовку аналізу стану виконання Річного плану роботи
Громадської ради на 2018-2019 р.р.
-. Про підготовку Другого річного плану роботи Громадської ради
на 2019-2020 р.р.
- Про підготовку аналізу участі членів Громадської ради в її
засіданнях та роботі постійних комісій у 2018 році

1 квартал
2019 року

Воронін В.М. і Дутка І.С керівництво секретаріату та
організаційно-правового
сектору

Розділ 4. Проведення громадських та громадських антикорупційних експертиз

щодо диверсифікації
джерел енергії і
області і країні
Затверджено
протоколом
Громадської ради
№1 від 11 травня
2018 року
Затверджено звіт
протоколом
засідання ГР №3 від
16.10.2018р.
Затверджено звіт
протоколом
засідання ГР №4 від
21.12.2018р.
Підготовлено і звіт
про виконання
Першого річного
Плану на 20182019р.р. та проект
Другого річного
плану роботи ГР на
2019-2020 р.р.
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4.1.

Підготувати і провести вибіркову громадську антикорупційну
експертизу окремих проектів нормативно-правових актів та інших
документів щодо приватизації об’єктів комунальної власності за
2017 рік.

4.2.

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

2 півріччя
2018 року

3 квартал
2018 року

4.3.

Підготувати і провести вибіркову громадську експертизу проектів
нормативно-правових актів та інших документів щодо розподілу
коштів на безоплатне забезпечення лікарськими засобами населення
області за 2017 рік

4 квартал
2018 року

4.4.

Підготувати і провести вибіркову громадську експертизу проектів
нормативно-правових актів та інших документів щодо розподілу
бюджетних коштів на підтримку аграрного бізнесу у 2018 році

1 квартал
2019 року

Марценишин Р.І. і
Безрутченко Б.М. керівництво постійної комісії
з питань дотримання прав і
свобод громадян,
антикорупційного,
транспортного,
екологічного, дорожнього та
лісового законодавства
Варакута О.П. і Мосейко
В.О. – керівництво постійної
комісії з питань
територіальної оборони,
оборонно-масової та
мобілізаційно-патріотичної
роботи, взаємодії із
воєнізованими
формуваннями
Чорна І.М. і Кіндрацька Н.М.
- керівництво постійної
комісії з питань освіти,
науки, охорони здоров’я,
культури, спорту,
соціального захисту,
туризму, сім’ї та молоді
Лучко М.Р. та Іскерський
І.С. – керівництво постійної
комісії з питань
промисловості, сільського
господарства, ЖКГ,
архітектури та будівництва,
економічного розвитку,

- Протокол засідання
постійної комісії №2
від 15.10.18 р
- протокол засідання
постійної комісії №3
від 20.11.18р.
- протокол засідання
постійної комісії №4
від 03.01.19р.

Проведення
громадської
експертизи щодо
порушень
екологічного
законодавства в м.
Тернополі (п.3
рішення ГР від
03.07.2018р. )
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4.5.

Підготувати і провести громадські антикорупційні експертизи:
- нормативно-правових актів та інших документів
облдержадміністрації щодо виділення та освоєння коштів на
розвиток дорожньої інфраструктури за 2017-2018 роки.
- тендерної документації щодо надання дозволів на пасажирське
перевезення на території області.

4 квартал
2018 року

енергозбереження,
транспорту та міжнародного
співробітництва
Марценишин Р.І. і
Протокол засідання
Безрутченко Б.М. –
постійної комісії №3
керівництво постійної комісії від 22.11.2018 р.
з питань дотримання прав і
свобод громадян,
антикорупційного,
транспортного,
екологічного, дорожнього та
лісового законодавства

Розділ 5. Заходи в межах проведення Тернопільською обласною державною адміністрацією консультацій з громадськістю
5.1.

Прийняти участь у проведенні військово-патріотичних та
історичних заходів підготовлених Тернопільською
облдержадміністрацією.

5.2.

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

5.3.

Підготувати пропозиції та взяти участь у проведенні спільних із
Тернопільською облдержадміністрацією всеукраїнських та
міжнародних форумів у сферах економіки, виробництва,
енергоефективності та розвитку аграрного бізнесу.

Весь період

грудень
2018р.

Весь період

Варакута О.П. і Мосейко
В.О. – керівництво постійної
комісії з питань
територіальної оборони,
оборонно-масової та
мобілізаційно-патріотичної
роботи, взаємодії із
воєнізованими
формуваннями
Чорна І.М. і Кіндрацька Н.М.
- керівництво постійної
комісії з питань освіти,
науки, охорони здоров’я,
культури, спорту,
соціального захисту,
туризму, сім’ї та молоді
Лучко М.Р. та Іскерський
І.С. – керівництво постійної
комісії з питань
промисловості, сільського

Прийнято участь у
проведенні 62
заходів військовопатріотичного
виховання і
територіальної
оборони
Протокол засідання
постійної комісії №1
від 12.09.2018 р.

1. Підготовлено і
проведено спільну
нараду на базі
Тернопільської
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господарства, ЖКГ,
архітектури та будівництва,
економічного розвитку,
енергозбереження,
транспорту та міжнародного
співробітництва

5.4.

Підготувати пропозиції та взяти участь у проведенні спільних із
Тернопільською облдержадміністрацією і громадськістю області
круглих столах та інших заходах щодо захисту прав громадян і
охорони довкілля

2018-2019
роки.

Федорейко В.С., Воронін
В.М., Марценишин Р.І. ,
Чорна І.М., Лучко М.Р.,
Безрутченко Б.М.
керівництво постійних
комісій

дирекції
Укрзалізниці.
2. 04.07.2018р.
підготовлено і
проведено круглий
стіл із керівництвом
ОДА і
представниками УЗ
щодо вивозу урожаю
2018.
3. 23.10.2018р.
підготовлено і
проведено круглий
стіл із керівництвом
ОДА і
представниками УЗ
щодо вивозу урожаю
2018.
4. 20.11.20-18 р.
підготовлено і
проведено
відеоконференція із
головою ТОДА,
міністром
Мінагрополітики,
аграріями
Участь і внесення
пропозицій на
засіданнях колегії
ОДА:
- 29.08.2018р.,
- 22.06.2018р.,
- 12.09.2018р.,
- 30.05.2018р.
- 25.08.2018р.,
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5.5.

5.6.

Проаналізувати стан виконання рішення колегії Тернопільської
облдержадміністрації від 30 травня 2018 року щодо покращення
екологічного стану Горішньо-Івачівського водосховища та заходи із
впорядкування Малашівського сміттєзвалища. Організувати
проведення круглого столу за участі органів виконавчої влади і
місцевого самоврядування та громадськості, на якому розглянути
висновки. Підготувати відповідні пропозиції до внесення змін в
Програму охорони навколишнього природного середовища в
Тернопільській області на 2014 – 2020 роки, затвердженої рішенням
Тернопільської обласної ради від 18 вересня 2014 року № 1778.
Проаналізувати стан виконання Антикорупційної програми
обласної державної адміністрації на 2018 рік та роботу комісії з
оцінки корупційних ризиків Тернопільської облдержадміністрації,
створеної на виконання рішення Національного агентства з питань
запобігання корупції від 02.12.2016 року № 126 та зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.
Результати вивчення обговорити на спільному засіданні
Громадської ради і керівництва Тернопільської
облдержадміністрації.

2 півріччя
2018 року

1 півріччя
2019 року

- 27.06.2018р.,
- 25.07.2018р.,
- 29.08.2018р.,
- 26.09.2018р.
- 31.10.2018р.
- 7-8.12.2018р.
- 31.01.2019р.
- 28.02.2019р.
- 26.03.2019р.
Марценишин Р.І. і
Розглянуто на
Безрутченко Б.М. –
засіданнях колегії
керівництво постійної комісії Тернопільської
з питань дотримання прав і
ОДА:
свобод громадян,
- 30.05.2018р.;
антикорупційного,
- 25.08.2018р.,
транспортного,
- 23.11.2018р.
екологічного, дорожнього та круглий стіл виступи
лісового законодавства
екологія і
енергоефективність
Марценишин Р.І. і
Безрутченко Б.М. –
керівництво постійної комісії
з питань дотримання прав і
свобод громадян,
антикорупційного,
транспортного,
екологічного, дорожнього та
лісового законодавства

Розділ 6. Забезпечення діяльності Громадської ради, інформування Тернопільської облдержадміністрації та
громадськості про власну роботу

12

6.1.

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.

Весь період

2. Для розширення можливостей взаємодії із друкованими та Щокварталь
електронними
засобами
масової
інформації
організувати
но
проведення прес-конференцій за підсумками засідань Громадської
ради.

Воронін В.М. і Дутка І.С керівництво секретаріату та
організаційно-правового
сектору

Станом на:
- 20.12.2018р.
підготовлено 287
публікацій у мережі
Фейсбук.
Підготовлено пакети
документів і взято
участь:
1.У 8 круглих
столах, презентаціях
тощо.
прийнято участь у
Всеукраїнському 2.
03.11.2018р. форумі
Громадських рад у
м.Києві, підписано
меморандум.
3. 15.11.2018р.
підготовлено пакет
документів і
прийнято участь у
засіданні басейнової
ради Дністра.
7-8. 12.2018р.
прийнято участь у
Всеукраїнському
форумі
Громадських рад у
м.Дніпрі
26.03.2019р. круглий
стіл з керівництвом
ОДА дороги,
енергоефективність,
тарифи
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3. Забезпечити документообіг Громадської ради та функціонування
каналу обміну інформації із громадянами, органами виконавчої
влади і місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями
області.

Весь період

Станом на:
21.12.2018р.
секретаріатом
опрацьовано 3210
документів.

Висновки: - Станом на 26.03.2019 року виконано 31 пункт Першого річного плану із 38, що складає 81%.
- Позапланово проведено 142 заходи, що більше ніж в 3.7 рази від запланованих.
Заступник
голови Громадської ради
26.03.2019р.

В.М.Воронін

