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дистанційного засідання ініціативної робочої групи із підготовки установчих зборів щодо
створення Громадської ради при 'Гернопідьській облдержадміністрації
м. Тернопіль

18 березня 2020 року

ГолоцуючпГі:

- Федорейко В.С.

Пписутні:

- 8 представників ініціативної робочої групи (додаток Кді')

Секретар:

- Вороній В.М.

Із вступним словом виступив представник робочої ініціативної групи Федорейко В.С.,
який запропонував затвердити проект порядку денного.
Доповнень до запропонованого варіанту не надійшло,
Впрішнлп:
Заї вердити порядок денний у запропонованому варіанті.
Голосували: «За» - 8. «Проти:» - 0, «Утрималось» - 0.
Порядок денний:
1. Про обрання голови і секретаря іниііаіивної робочої груші із підготовки
установчих зборів щодо створешія Громадської ради при Тернопільській
облдержадміиіс грації (далі - ініціативна група).
(інформація нредстаеника ініціативної груші Федорейко В.С.)
2. Про затвердження календарного плану робот и ініціативної групи.
(Інформація представника ініціапшвиоїгрупи Марценшншш Р.І.)
3. Про затвердження тексту повідомлення про дату, час, місце, порядок
проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах,
відомості про склад ініціативної груші та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер
телефону відповідальної особи.
(Інформація представника ініціативної групи Ку/іочпцького І.В.)

1.
Слухшш: представника ініціативної групи Федорейка- В.С., який оголосив пр
підписання розпорядження голови. Тернопільської облдержадмііпстрації від 12,03.2020р.
№167/01.02-01 «Про створення ініціативної робочої групи» та напря.мки організації її роботи
у відповідності до вимог постанови Кабінет'у Міністрів України віл 03 листопада 2010 року
№ 996 (із змінами), якою затверджено «Типове положення про іромадську раду при
міністерстві, іншо.му пентршіїліому органі виконавчої влади. Раді міністрів Автономної
Республіки Кри.м, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм.
Києві та Севастополі державній адміністрації» (далі - Типове положення).
Наголопіено, що Громадська рада при обласній державній адміністрації, як постійно
діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворюється для
забезпечення участі громадян в управліигіі державними справами, здійснення громадського
контролю за діяльністю орітшів виконавчої влади, налагодження е(1)ективної взаємодії
зазпачених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та
реалізації державної політики.
Виступили:
- представник ініціативної групи Вороиіп В.М. і запропонував обрати керівником
ініціативної групи Федорейка Валерія Степановича, який має значний досвід громадської і
керівної діяльиос ті.
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- представник ініціативної гр\пи ^4apцeнишиll Р.І., який запропонував обрати
секретарем ініціативної групи Вороніна Володимира Миколайовича, який має
організаційний досвід із питань правого забезпечення роботи інститутів громадянського
суспільства та організації їх діяльності згідно вимог документообігу.
2. Слуха.лп: інформацію представника ініціативної групи Марценипшна Р.І. про
затвердження календарного плану роботи ініціативної групи (додаток №2).
Виступили: представник ініціативної групи Воронім В.М., який запропонував
затвердити календарний план роботи ініціативної групи і взяти його виконання на особливий
контроль.
3. Слухали: інформацію представника ініціативної групи Кульчицького І.В. про
затвердження тексту повідомлення про дату. час. місце, порядок проведення установчих
зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад
ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та ио.мер телефону відповідальної
особи (додаток №3).
Виступили: представники ініціативної групи Чориа І.М., Федорейко В.С., які
запропонувати затвердиїті з.міст повідо.млеііня і опублікувати його на веб-саптї
Тернопільської облдержад.міністрації.
В обговоренні порядку денного першого засідання ініціативної групи взяли участь
Федорейко В.С., Вороній В.М., Маценншин Р.І., Чориа І.М., Кульчицький І.В., Коваль У.І.,
Заруцький 10.Р.
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати:
1.1, Керівником ініціативної групи Федореііка Валерія Степановича.
1.2, Секретаре.м ініціативної груш: Вороніна Володимира Миколайовича.
Голосували: «За» 8. «Проти» - 0. «Утрималось» - 0.
2. Затвердити календарний план роботи ініціативної групи (доііаток №2).
Голосувалтг: «За» - 8, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.
3. Затвердити текст повідо.мления про дату, час, місце, порядок проведення
установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про
склад, ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу га номер телефону
відповідадьиої особи (додаток №3).
Голосували: «За» - 8, «Проти» - 0, «Утримаюсь» - 0.
4. Вороніну В.М. і Кульчицькому І.В. невідкладно оприлюднити на веб-сайті
Тернопільської облдержад.міністрації повідомлення про дату, час, .місце, порядок
проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в _\'стаііовчих зборах,
відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електроііму адресу та номер
телефону відповідальної особи.
Голосували: «За» - 8, «Проти»- 0, «Утри,малось>;> - 0.

Головуючий

В.С.Федореііко

Секретар

В.М.Вороній
/

Реєстр
№
ihi

П.І.Б.

Контактні дані

Наіва інститу'ту' громадянського суспільства

1

Федорейко
Валерій
Степанович
Вороній
Володимир
Миколайович
Марценишин
Роман Іваиошіч

050 437 03 01
Fed V а! StepcSiemai 1.com

Тернопільське міське громадсько-політичне об’єднання
“Тернопільський майдан - 2004”

Повідомлено
Email 16.03.20р.
Тсл. 18.03.20р.
„За” 18.03.2020
10:10

067 960 48 58
vlad0347®gmail.com

Тернопільська обласної громадської організації “Захист прав
спошівачів”

„За” і 8.03.2020
10:00

068 676 5) 14
lu5damila®ukr.net

Громадська організація “Антикорупційішй комітет майдану”

„За” 18.03.2020
10:15

4

Чорна
Ірина Михайлівна

096 234 43 23
irvnachorna-faiulir.net

Громадська організація “Самооборона Тернопільщини”

5

Григель
Оксана Вікторівна

068 55110 57
oksan a .liryhel

„За” 17.03.2020
14:34 .Електронною
поштою.
„За” 18.03.2020
10:27

6

Заруцький
Юрій Романович

7

Коваль
Уляна Ігорівна

8

Кульчицький
Ігор
Володимировіїч

2

3

Начальник відділу організаційно-фінансового забезпечення та
a il.com. управління персоналом управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей об.ласної державної
адьгіністрації
Заступник начальника управлішія- начальник відділу з питань
097 317 76 57
внутрішньої політики, управління з питань внутрішньої
vurkofalcvm .o rg
політики, релігій та національностей обласної державної
адміністрації
Головний спеціаліст відділу .з питань внутріп.іньої політики
096 802 38 84
управ.ління 3 питаїнь внутрішньої політики, релігій та
uv p odafeiuki'.net
національностей обласної державної адміністрації
067 775 43 98
relobladm(a>ukr,.net

Начальник управління з питань внутрішньої по.гатшси, релігій та
націонал ьностей обласної
державної адміністрації

1.....................................
Голова ініціативної групи

В.С.Фсдорейко

Секретар ініціативної групи
18.03.2020 р.

В.М.Воронін

„За” 18.03.2020
10:25

„За” 18.03.2020
10:20

„За” 18.03.2020
10:30

