Затверджено рішенням Громадської ради
при Тернопільській облдержадміністрації
від 25 квітня 2017 року
ЗВІТ
про виконання заходів першого Річного плану роботи Громадської ради при Тернопільській ОДА
(станом на 25.04.2017р.)
№
з/п
1
1.1

1.2
.

Зміст заходу

Термін
Виконавці
виконання
2
3
4
Розділ 1. Чергові засідання громадської ради
Підготувати і провести засідання Громадської ради з
червень
Голова
порядком денним:
2016 року Громадської ради,
1. Про затвердження річного плану роботи Громадської
заступники голови,
ради.
голови постійних
2. Про доукомплектування голів і складу постійних
комісій
комісій Громадської ради.
3. Про прийняття до складу Громадської ради нових
представників інститутів громадянського суспільства.
4. Різне
Підготувати і провести засідання Громадської ради з
порядком денним:
1. Про затвердження переліку:
1.1. громадських антикорупційних експертиз проектів
нормативно-правових актів та інших документів
Тернопільської облдержадміністрації;
1.2. громадських експертиз діяльності Тернопільської
облдержадміністрації;
2. Про участь представників Громадської ради в роботі
дорадчих органів ( колегіях, нарадах) структурних
підрозділів Тернопільської облдержадміністрації;
3. Про надання організаційної і практичної допомоги
Раді оборони Тернопільської області.
4. Про напрямки співпраці з воєнізованими
формуваннями, які дислокуються на території
Тернопільської області.

3 квартал
2016 року

Голова
Громадської ради,
заступники голови,
голови постійних
комісій

Відмітка про виконання
5
Протокол ГР від 07.06.2016р.
1.1.1 - .п. 3 Воронін В.М.затверджено проект Річного плану
роботи ГР;
1.1.2 – п.1 Чорна І.М., Воронін В.М.
затверджено структуру і голів пост.
комісій;
1.1.3 – п.2 Воронін В.М. –
затверджено нових членів ГР.
Протокол ГР від 16.08.2016р.
1.2.1 - п.8 Марценишин Р.І запит
до облпрокуратури про незаконні
вирубки лісу ;
1.2 - п.6., Лях І.О. тимч. коміс.
гром. експертизи Управління
культури;
1.2 - п.2 Федорейко В.С., Чорний
.М.Я. облпрокуратура, робота в
судах.
2 – 2 Федорейко В.С., Присяжний
А.В. члени колегії ОДА (розп.
голови №297-од від 24.05.2016р.)
- п.8.1 Костів М.Й лист (№30 від
12.08.2016р.) голові ОДА член
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5. Про вивчення стану соціально-правового захисту
учасників Революції Гідності і антитерористичної
операції, а також допомоги сім’ям загиблих.
6. Про хід виконання Річного плану роботи
Громадської ради.
7. Різне.

1.3
.

Підготувати і провести засідання Громадської ради з
порядком денним:
1. Про стан забезпечення пільг учасників Революції
Гідності та антитерористичної операції і осіб до них
прирівняних, в частині:
1.1. забезпечення земельними ділянками і житлом;
1.2. безкоштовного проїзду автомобільним
транспортом;
1.3. медичного забезпечення;
1.4. забезпечення дітей путівками в заклади
відпочинку.
2. Про заходи боротьби із алкоголізмом і наркоманією
на території області.
3. Про стан виконання регіональної програми з
енергоефективності.
4. Про заходи органів виконавчої влади щодо
підвищення рівня охорони навколишнього природного
середовища.
5. Про стан військово-патріотичного виховання молоді.
6. Про хід виконання Річного плану роботи
Громадської ради.
7. Різне.

4 квартал
2016 року

Голова
Громадської ради,
заступники голови,
голови постійних
комісій

колегії департ. соцзабезп.
3 – п.8.3. Варакута О.П. аналіз
створення Центру інформ. безпеки.
4 – п.8.3 Воронін В.М.
5 – п.8.4 Лях І.О., Воронін В.М.
(комісія надання житла учасникам
АТО)
6 – п.4 Воронін В.М.
Протокол ГР від 19.10.2016р.
1. – Федорейко В.С., Воронін В.М. –
голові ОДА пропозицію про
визнання добровольців учасниками
АТО (вих№48 від 7.09.2016р.)
1.1.-1.4 – Федорейко В.С.,
Правління ГР 16.09.16 круглий стіл
з керівництвом ОДА, 20
протокольних доручень.
3 – 1.1.2 Федорейко В.С. 12.10.16.
Перша всеукраїнська науковопрактична конференція
енергоефективності 05.10.16 вебсайт ОДА
4 – Федорейко В.С., Правління ГР
спільна нарада з керівництвом ОДА
16.09.2016р.
- Воронін В.М., Марценишин Р.І.
12.10. 2016 р. зустріч із Яремком
О.П. – керівником Управління
лісового і мисливського
господарства в ТО, робота над
Програмою «Ліси Тернопільщини
2020»
5 – Варакута О.П.- участь у обл..
програмі вишколу і військовопатріотичного виховання 2016 року
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1.4
.

1.5
.

Підготувати і провести засідання Громадської ради з
порядком денним:
1. Про підсумки виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку Тернопільської
області на 2016 рік.
2. Про участь Громадської ради в процесі підготовки
Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Тернопільської області на 2017 рік.
4. Про результати проведення антикорупційної
експертизи проектів нормативно-правових актів та
інших документів щодо виділення обласною
державною адміністрацією земельних ділянок
державної власності за 2015 рік.
5. Про хід виконання Річного плану роботи
Громадської ради.
6. Про заходи щодо підготовки до складання Річного
плану роботи Громадської ради (травень 2017 року –
травень 2018 року)
7. Різне.
Підготувати і провести засідання Громадської ради з
порядком денним:
1. Про підсумки проведення громадської
антикорупційної експертизи проектів нормативноправових актів та інших документів Тернопільської
облдержадміністрації.
2. Про розгляд пропозицій ТОГО «Захист прав
споживачів» щодо внесення змін до чинного
законодавства відносно вилучення дискримінаційних
норм для громадян із Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності».
4. Про стан розвитку волонтерського руху на території
області.
5. Про результати вивчення ефективності і законності
функціонування фондів допомоги медичним установам
комунальної власності.

1 квартал
2017 року

квітень
2017 року

Голова
Громадської ради,
заступники голови,
голови постійних
комісій

Протокол ГР від 14.11.2016р.

Голова
Громадської ради,
заступники голови,
голови постійних
комісій

Частково.
Перенести на друге півріччя 2017
року

4 – п.2, 3.1, 3.2 Лях І.О., Чорна І.М.
громадська експертиза Управління
культури ОДА

4

2.1
.

6. Про результати проведення громадської експертизи
діяльності відділу кадрової роботи Тернопільської
облдержадміністрації в частині виконання основних
положень Закону України «Про державну службу»
7. Про хід виконання Річного плану роботи
Громадської ради.
8. Про затвердження Річного плану роботи
Громадської ради (квітень 2017 року – квітень 2018
року).
9. Різне.
Розділ 2. Засідання постійних і тимчасових комісій
1. Про хід проведення громадської антикорупційної
липень,
Заступник голови із
експертизи проектів нормативно-правових актів та
вересень,
питань оборонної і
інших документів Тернопільської
листопад,
правоохоронної
облдержадміністрації.
2016 року, діяльностей,
січень,
постійна комісія з
березень
питань взаємодії з
2017 року
правоохоронними
органами та
контролю за
виконанням Закону
2. Про розгляд пропозицій ТОГО «Захист прав
Жовтень
України «Про
споживачів» щодо внесення змін до чинного
2016 року
запобігання
законодавства відносно вилучення дискримінаційних
корупції»
норм для громадян із Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності».
3. Про підсумки аналізу результатів діяльності
Лютий
структурних підрозділів Тернопільської
2017 року
облдержадміністрації щодо дотримання законодавства
сфери захисту прав споживачів. Підготувати
пропозиції щодо активізації зусиль державних органів
виконавчої влади з питань реалізації звернень громадян
щодо їх правового захисту.

1.5.7-1.5.8: Воронін В.М., члени
Правління – підготовлено матеріали
і розглянуто на засіданні
Громадської ради 25 квітня 2017р.

Перенести на 3 квартал 2017 року
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2.2
.

2.3
.

1. Про напрямки співпраці з воєнізованими
формуваннями, які дислокуються на території
Тернопільської області.

2 квартал
2016 року

2. Про надання організаційної і практичної допомоги
Раді оборони Тернопільської області.

Постійно

3. Про сприяння органів виконавчої влади щодо
забезпечення координації дій центру сприяння оборони
України «Булат» з питань організація та проведення
заходів військово-патріотичного спрямування
(«Сокіл», «Джура», «Гурби Антонівці», «Легенда
УПА»).
3. Про стан довійськової і допризовної підготовки на
території області в навчальних закладах і воєнізованих
формуваннях на території області.

Щоквартал
ьно

1. Підготувати і провести за участі засобів масової
інформації і громадськості громадське обговорення
присвячене ситуації навколо Почаївської Лаври.

вересень листопад
2016 року

Заступник голови із
питань оборонної і
правоохоронної
діяльностей,
постійна комісія з
питань
територіальної
оборони, оборонномасової,
мобілізаційної
роботи, взаємодії із
військовими
формуваннями

4 квартал
2016 року

2. Про стан запровадження інноваційних технологій в
закладах освіти в державних і комунальних закладах
освіти.
3. Провести громадську експертизу діяльності відділу 4 квартал
кадрової роботи Тернопільської облдержадміністрації 2016 року
в частині виконання основних положень Закону
України «Про державну службу».

Заступник голови з
питань
гуманітарної та
соціальної сфер,
постійна комісія з
питань освіти і
науки, культури,
фізичної культури
та спорту,
внутрішньої
політики, релігій та
національностей

2.2.3 - Варакута О.П. 2016-2017р.р.
участь у програмах територіальної
оборони, проведенні вишколів із
учасниками .
2.2.2 - Воронін В.М. вих. 31 від
15.08.2016р., вих. №52 від
23.09.2016р. голові ОДА
(протокольне доручення) щодо
запровадження в області системи
протидії інформаційній війні з боку
російських пропагандистськоінформаційних структур в розрізі
запропонованого Громадською
радою пакету документів із
створення при Тернопільській
облдержадміністрації Центру
інформаційної безпеки
2.3.1. - Воронін В.М. :
– супровід роботи тимчасової
комісії Тернопільської облради
(голова Тимошик М.М.) щодо
повернення у власність громади
області комплекс споруд
Почаївської лаври (аналіз, обробка
документів і надання практичних
рекомендацій)
2.3.3 - 18.08.2016р. Участь в роботі
постійної комісії Тернопільської
обласної ради з питань законності
та правової політики, здійснення
демократичного цивільного
контролю над Воєнною
організацією і правоохоронними
органами держави щодо судових і
прокурорських заходів Громадської
ради із надання правової допомоги
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2.4
.

2.5
.

1. Про ефективність і законність функціонування
фондів допомоги в медичних установах комунальної
власності.

3 квартал
2016 року

2. Про заходи боротьби із алкоголізмом і наркоманією
на території області.

4 квартал
2016 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.

1 квартал
2017 року

1. Підготувати і провести громадське обговорення
екологічної ситуації на Тернопільщині, в тому числі в
районі Івачівського водоймища.

3 квартал
2016 року

2. Підготувати і провести «круглий стіл» із
громадськістю області із питань обговорення
земельних відносин в період підготовки проектів
законів України щодо приватизації землі.
3. Про стан запровадження інноваційних технологій в
системі агропромислового комплексу області.

4 квартал
2016 року

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

Квітень
2017 року

1 квартал
2017 року

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

керівнику Куценку В.В.
Перенести на 2 квартал 2017 року

Воронін В.М., Гайтко Д.В. - участь
у роботі Ради підтримки учасників
АТО Тернопільської міської ради:
- 25.11.2016р. – щодо виділення
землі для індивідуального
житлового будівництва
Заступник голови із
питань
агропромислового
та
інфраструктурного
розвитку, постійна
комісія з питань
агропромислового
розвитку, екології,
ЖКГ, архітектури
та будівництва

Марценишин Р.І. - вих. № 32 від 15
серпня 2016 р. в облпрокуратуру
про факти незаконної вирубки лісів
Федорейко В.С. :
– робота в складі колегії ОДА,
24.01.2107р. внесено пропозиції в
рішення.
- протокольні рішення голови ОДА
п.п. 3.1.2. і 3.1.3.
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2.6
.

1. Забезпечити проведення постійного моніторингу
виконання регіональної програми з
енергоефективності. Про результати і пропозиції щодо
усунення недоліків проінформувати керівництво
Тернопільської облдержадміністрації.

Весь
період

2. Виступити з ініціативою перед Тернопільською
облдержадміністрацією про відновлення
адміністративних зусиль із проведення
енергоефективного аудиту Тернопільської області.

3 квартал
2016 року

3. Про стан дотримання законодавства щодо пільгового
перевезення учасників Революції Гідності та
антитерористичної операції і осіб до них прирівняних
на території області.
4. Проаналізувати стан фінансування бюджетних
програм в І півріччі 2016 р. та рівень виплати
сільгоспвиробниками області орендної плати за оренду
земельних ділянок (паїв). Підготувати пропозиції із
вирішення проблем цієї діяльності та обговорити їх на
спільному засіданні із керівництвом Департаменту
агропромислового розвитку Тернопільської
облдержадміністрації.
5. Вивчити участь структурних підрозділів
Тернопільської облдержадміністрації в проведенні
весняного двомісячника з благоустрою та осіннього
місячника в рамках Всеукраїнської акції «За чисте
довкілля».
Підготувати пропозиції щодо усунення недоліків
керівникам, які відповідають за її організацію.
6. Проаналізувати стан реалізації основних напрямків
будівництва, модернізації системи теплопостачання,
розрахунків за спожиті енергоносії, розроблення
історико-архітектурних планів населених пунктів,
роботи житлово-комунальної сфери області.
Підготувати пропозиції із вирішення проблем цієї

4 квартал
2016 року

липень
2016 року

Заступник голови із
питань
агропромислового
та
інфраструктурного
розвитку, постійна
комісія з питань
економічного
розвитку,
енергозбереження,
транспорту та
міжнародного
співробітництва

Федорейко В.С. :
- 12.10.16. Перша всеукраїнська
науково-практична конференція
енергоефективності.
05.10.16 веб-сайт ОДА,
- 24.01.2017р. внесено 3 пропозиції
в рішення на засіданні колегії ОДА

Федорейко В.С. - 2016-2017р.р.
виступи на засіданнях колегії
облдержадміністрації та в ЗМІ
щодо прозорої приватизації землі і
справедливої оплати власникам паїв
за оренду земельних ділянок

3 квартал
2016 року

грудень
2016 року

Федорейко В.С., Воронін В.М.:
– проаналізовано діяльність і
забезпечено збір фактів
бездіяльності КП
«Тернопільміськтеплокомуненерго»
- розглянуто на засіданні ГР
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діяльності 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 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.

3.1
.

19.10.2016р.
- направлено рішення (№ 5 від
26.01.2017 р.) в ГУНП про
відкриття кримінального
провадження щодо керівництва.
протягом
року

Чорна І.М. - 26.05.16 спільно із
управлінням з питань внутрішньої
політики, релігій та
національностей Тернопільської
облдержадміністрації організувано
та проведено круглий стіл на тему:
«Досягнення Української
державності крізь призму
європейських стандартів».

Розділ 3. Проведення громадської експертизи діяльності Тернопільської обласної державної адміністрації
Провести громадську експертизу діяльності відділу
3 квартал
Заступник голови з
Чорна І.М., Лях І.О. участь у
кадрової роботи в частині виконання основних
2016 року
питань
роботі тимчасової комісії ГР по
положень Законів України «Про державну службу» та
гуманітарної та
перевірці
дотримання
чинного
«Про очищення влади».
соціальної сфер,
законодавства
в
процедурі
постійна комісія з
проведення конкурсу на заміщення
питань освіти і
вакантних посад керівників закладів
науки, культури,
культури, що є об’єктами спільної
фізичної культури власності.
та спорту,
внутрішньої
політики, релігій та
національностей
Розділ 4. Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та інших документів
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4.1
.

4.2
.

4.3
.

5.1
.

Підготувати і провести антикорупційну експертизу:
- проектів нормативно-правових актів та інших
документів щодо приватизації об’єктів комунальної
власності за 2015 рік.
- проектів нормативно-правових актів та інших
документів щодо виділення обласною державною
адміністрацією земельних ділянок державної власності
за 2015 рік.
Проаналізувати стан виконання розпорядження
Тернопільської облдержадміністрації від 03 червня
2015 року № 322-од «Про проект обласної програми
запобігання і протидії корупції на 2015-2016 роки».
Підготувати
керівництву
Тернопільської
облдержадміністрації пропозиції щодо підвищення
ефективності боротьби із корупційними схемами в її
структурних підрозділах.
Забезпечити громадський правовий супровід процесу
реалізації
розпорядження
Тернопільської
облдержадміністрації від 23 березня 2016 року № І63од «Про Антикорупційну програму Тернопільської
обласної державної адміністрації на 2016-2017 роки».
Інформувати
керівництво
Тернопільської
облдержадміністрації про якість, повноту і терміни
виконання Програми її структурними підрозділами.
Вносити пропозиції із питань активізації зусиль щодо
реалізації запланованих заходів.

4 квартал
2015 року –
1 квартал
2017 року

2-3
квартали
2016 року

Щоквартал
ьно

Заступник голови із
питань оборонної і
правоохоронної
діяльностей,
постійна комісія з
питань взаємодії з
правоохоронними
органами та
контролю за
виконанням Закону
України «Про
запобігання
корупції», експерти
з питань
приватизації
комунального
майна та боротьби
із корупцією (за
згодою),
сектор з питань
запобігання та
виявлення корупції,
взаємодії з
правоохоронними
органами та
оборонної роботи
апарату обласної
державної
адміністрації

Федорейко В.С. - протокольне
доручення голови ОДА ( ГР - вих.№
52 від 23.09.2016р.: п.п. 3.1.2. і
3.1.3. )
В стадії виконання. Продовжити в
3 кварталі 2017 року

Чорна І.М., Марценишин Р.І.,
Воронін В.М.:
- 13.09.2016 - участь у засіданнях
круглого столу із питань єдекларування
- - 28.11.2016р. – круглий стіл з
обговорення програми «Ліси
Тернопільщини 2020»

Розділ 5. Заходи в межах проведення Тернопільською обласною державною адміністрацією консультацій з громадськістю
Проаналізувати стан виконання програми розвитку
жовтень
Заступник голови з Виконується – Чорна І.М. Участь в
освіти в Тернопільській області.
Підготувати
2016р.
питань
роботі колегії Управління освіти і
пропозиції із вирішення проблем процесу реалізації
гуманітарної та
науки
Тернопільської
Програми та обговорити їх на спільному засіданні із
соціальної сфер
облдержадміністрації
керівництвом управління освіти і науки Тернопільської
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5.2
.

6.1
.

облдержадміністрації.
Вивчити і узагальнити програми щодо соціальної
грудень
Протокольне доручення голови
реабілітації учасників АТО та членів їх сімей у 2016
2016р.
ОДА ( ГР - вих.№ 52 від
році. Підготувати пропозиції із вирішення проблем
23.09.2016р.: п.п. 3.10 і 3.11)
процесу реалізації Програми та обговорити їх на
пропозиції Чорної І.М. і Гайтко Д.В.
спільному засіданні із керівництвом Департаменту
соціального
захисту
населення
Тернопільської
облдержадміністрації.
Розділ 6. Забезпечення інформування Тернопільської обласної державної адміністрації, громадськості про діяльність
Громадської ради
1. Забезпечити створення власного веб-сайту
Червень
Голова
Виконується. Воронін В.М. :
Громадської ради і сторінки у соціальній мережі 2016 року Громадської ради,
- забезпечено функціонування
«Facebook» з метою висвітлення результатів її
правління
сторінки Громадської ради на вебдіяльності та створення системи зворотного зв’язку для
Громадської ради,
сайті облдержадміністрації;
комунікації з обласною громадою.
секретаріат
- інформування громадськості на
сторінці соціальної мережі
«Facebook»
2. Для розширення можливостей взаємодії із
ЩокварВиконується. Проводяться на
друкованими та електронними засобами масової
тально
відкритих засіданнях Громадської
інформації забезпечити проведення прес-конференцій
ради і Правління Громадської ради
за підсумками засідань Громадської ради.
3. Організувати функціонування каналу обміну
Весь
Виконується. Забезпечено ведення
інформації з Тернопільською облдержадміністрацією, у
період
повноцінного документообігу
тому числі і через її веб-сайт.
Громадської ради
4. Запровадити рубрики інформації про свою діяльність
Червень
Виконується. Заступниками голови
заступників Голови Громадської ради і голів постійних 2016 року
Громадської ради в друкованих і
комісій у створених власних засобах масової і постійно
електронних
засобах
масової
інформації.
інформації
Заступник голови Громадської ради

В.М.Воронін

