Витяг з протоколу № 4
засідання Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації
м. Тернопіль

від 21 грудня 2018 року

Головуючий: голова Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації
Федорейко В.С.
Секретар:
Воронін В.М.
Присутні:
18 представників Громадської ради (реєстр додається).
Запрошені:
голова Тернопільської ОДА Барна С.С., його заступник
Юрик Ю.З., керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації і територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади (за згодою),
депутати Тернопільської обласної ради (за згодою),
представники інститутів громадянського суспільства
(за згодою) та засобів масової інформації (за згодою).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Вступне слово голови Тернопільської обласної державної адміністрації Барни С.С.
щодо підсумків роботи облдержадміністрації у 2018 році.
Презентація проектів-переможців конкурсу ІГС на отримання фінансування з
обласного бюджету.
1. Про участь інститутів громадянського суспільства в заходах із реалізації
розпорядження голови облдержадміністрації від 24 січня 2017 року № 30-од «Про
реалізацію в області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016-2020 роки»;
(інформації начальника управління з питань внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації Кульчицького І.В. і заступника голови громадської
ради Вороніна В.М.)
2. Про стан дотримання законодавства у сферах освіти, науки, охорони здоров’я,
культури, спорту, соціального захисту, туризму, сім’ї та молоді.
(інформація заступника голови Громадської ради Чорної І.М.)
3. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради.
(інформації голови Громадської ради Федорейка В.С. і заступника голови
Громадської ради Вороніна В.М.)
4.
Про
зміни
у
складі
Громадської
ради
при
Тернопільській
облдержадміністрації.
( інформація заступника голови Громадської ради Вороніна В.М.)
5. Різне.
ВИРІШЕНО:
1. Прийняти до уваги інформації начальника управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей облдержадміністрації Кульчицького І.В. і заступника
голови громадської ради Вороніна В.М. та продовжити співпрацю інститутів громадянського
суспільства із органами виконавчої влади і місцевого самоврядування в рамках реалізації
основних положень Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні на 2016-2020 роки.
2. На виконання пропозицій заступника голови Громадської ради Чорної І.М.:
2.1. Управлінню освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації (Хома О.З.):
2.1.1. Підготувати звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і
науки України щодо усунення законодавчої колізії між: Постановою Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і
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спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та наказами
МОН України: від 06.12.2010 № 1205 ( із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки № 90 від 01.02.2018) «Про затвердження Типових штатних нормативів
закладів загальної середньої освіти» та Наказами Міністерства освіти і науки; від 08.08.2017
№1127 «Про затвердження плану заходів МОН України щодо розвитку психологічної
служби системи освіти України на період до 2020року» від 01.02.18 р № 90 набув чинності з
27.03.18 р. із змінами до наказу МОН від 06.12.10 р № 1205, яким затверджено Типові штатні
нормативи загальноосвітніх навчальних закладів.
2.1.2. Підготувати пропозиції Міністерству освіти і науки України щодо видання
наказу про уніфікацію дипломів бакалавра та магістра за спеціальностями: 053 Психологія та
дипломів бакалавра та магістра за спеціальністю 8.030103 Практична психологія, з правом
роботи в закладах освіти.
2.1.3. Підготувати пропозиції Міністерству освіти і науки України щодо видання
наказу про уніфікацію дипломів бакалавра та магістра за спеціальностями: 231 Соціальна
робота та дипломів бакалавра та магістра за спеціальністю соціальна педагогіка 8.01010601, з
правом роботи в закладах освіти.
2.1.4. Провести моніторинг щодо забезпеченості навчальних закладів практичними
психологами, соціальними педагогами вчителями-дефектологами (учитель-логопед,
сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог). Результати моніторингу до 01.07.2019р.
надати для ознайомлення Громадській раді при облдержадміністрації.
2.1.5. Провести моніторинг щодо стану комплектування штату інклюзивно-ресурсних
центрів Тернопільської області педагогічними працівниками, які мають вищу освіту за
спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія”, за
спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також
практичними психологами, вчителями лікувальної фізкультури, медичною сестрою.
Результати моніторингу до 01.06.2019р. надати для ознайомлення Громадській раді при
облдержадміністрації.
2.1.6. У першому кварталі 2019 року видати наказ про заборону збору коштів батьків в
закладах дошкільної освіти та закладах середньої освіти. Оприлюднити наказ в ЗМІ,
розмістити на сайті управління освіти і науки облдержадміністрації, сайтах районних
відділів освіти і науки, сайтах закладів освіти області.
2.1.7. До 01.02.2019р. опублікувати на сайті управління освіти і науки
облдержадміністрації інформацію про перелік шкіл та кількість вікон і дверей, придбаних
для них за кошти, виділені облдержадміністрацією.
2.1.8. При отриманні відповідної інформації надіслати звернення до Міністра освіти і
науки Л.Гриневич про звільнення із займаної посади директора Галицького коледжу ім.
В’ячеслава Чорновола Марії Петрівни Баб’юк у зв’язку із дискредитацією, підробкою
державних документів, фінансовими зловживаннями та невідповідності займаній посаді.
2.2. Управлінню охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації (Богайчук
В.Г.):
2.2.1. Надати Громадській раді при Тернопільській облдержадміністрації наступну
інформацію:
- про дату початку роботи «Обласного медичного центру для лікування і реабілітації
учасників АТО» с. Яблунів;
- дату першого заїзду пацієнтів;
- кількість учасників АТО, які пройшли курс психологічної реабілітації в «Обласному
медичного центрі для лікування і реабілітації учасників АТО» с. Яблунів;
- інформацію про кадрове забезпечення (із копіями дипломів про освіту)
медпрацівників, психологів, психотерапевтів «Обласного медичного центру для лікування і
реабілітації учасників АТО» с. Яблунів.
- фінансовий звіт про освоєння коштів, виділених на здійснення психологічної
реабілітації УБД АТО в «Обласному медичного центрі для лікування і реабілітації учасників
АТО» с. Яблунів у 2018році;
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- фінансовий звіт про освоєння коштів, виділених на здійснення ремонтних робіт в
«Обласному медичному центрі для лікування і реабілітації учасників АТО» с. Яблунів у
2018році;
- інформацію про безплатні ліки, придбані Тернопільською обласною комунальною
клінічною психоневрологічною лікарнею у 2018 році;
- інформацію про кількість та профіль приватних кабінетів із наданням платних
медичних послуг в Тернопільській комунальній міській лікарні №2.
2.3. Департаменту соціального захисту населення (Боярський В.А.):
2.3.1. Надати Громадській раді при Тернопільській облдержадміністрації:
- інформацію про обсяг і розподіл коштів на здійснення психологічної реабілітації
учасників АТО в 2018році.
- інформацію про державні та недержавні установи, організації Тернопільської
області, які здійснюють психологічну реабілітацію учасників АТО та надають послуги із
соціального забезпечення вимушено внутрішньо переміщеним особам.
2.3.2. Забезпечити контроль за виконанням вимог ст.38-1 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні»: «Особи з інвалідністю I та II групи, діти з
інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з
інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або
дитину з інвалідністю), мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському
транспорті (крім таксі) за наявності посвідчення чи довідки, зазначених у цьому Законі, а в
разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного
квитка, який видається на безоплатній основі.
2.4. Управлінню культури Тернопільської облдержадміністрації (Шергей Г.П.):
2.4.1.Надати
допомогу
щодо
фінансування
закупівлі
костюмів
для
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т. Г.
Шевченка.
2.4.2.Сприяти фінансуванню закупівлі костюмів для палацу культури «Березіль».
2.4.3. Вивчити можливість фінансування ремонтних робіт в палаці культури
«Березіль».
2.4.4.Сприяти створенню гуртків для дітей та молоді та творчих колективів для дітей,
дорослих та людей похилого віку в палаці культури «Березіль».
2.4.5. Спільно із Управлінням Держпраці в Тернопільській області і Громадською
радою в першому кварталі 2019 року провести перевірку відділу культури, національностей,
релігій і туризму Бучацької райдержадміністрації щодо дотримання вимог положення про
відділ в частині відповідності законодавства при здійсненні функцій управління клубними
закладами
культури, кадрових призначень, контролю дотримання вимог трудового
законодавства працівників районного комунального будинку культури та використання
працівників і легкового автомобіля центральної бібліотеки. Підготувати відповідні
пропозиції.
2.5. Управлінню фізичної культури та спорту, Відділу туризму, Відділу сім’ї та
молоді облдержадміністрації активізувати налагодити співпрацю із Громадською радою при
Тернопільській облдержадміністрації.
2.6. Заступнику голови облдержадміністрації Юрику Ю.З. забезпечити:
- проведення фінансової перевірки фінансової документації по закупці конструкторів
«Лего» у 2018р. та їх наявності у школах, взяття на баланс, наявність сертифікатів якості,
конструкторів «Лего», які поставлені на баланс у школах області.
- вивчення можливості і сприяння виділенню коштів на розроблення проектнокошторисної документації на реставрацію даху, фасадів та інтер’єру церкви Воздвиження
Чесного Хреста в м. Тернопіль. Надати допомогу щодо фінансування проведення ремонтнореставраційних робіт у відповідності до проектно-кошторисної документації.
3. Схвалити звіт заступника голови Громадської ради Вороніна В.М. щодо виконання
Річного плану роботи Громадської ради за 2018 рік (звіт додається). Заступникам голови
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Громадської ради посилити контроль за виконанням планових заходів Річного плану у 2019
році.
4. Федорейку В.С. і Вороніну В.М. до 15.01.2019р. підготувати звернення до
керівництва Тернопільської ОДА щодо внесення відповідних змін до складу Громадської
ради при Тернопільської облдержадміністрації.
5. Різне:
5.1. На виконання пропозицій заступника голови Громадської ради, голови постійної
комісії Марценишина Р.І. і заступника керівника постійної комісії Громадської ради
Іскерського І.С.:
5.1.1. Департаменту економічного розвитку та торгівлі (Воляник Г.М.) і Управлінню
капітального будівництва (Кузяк В.С.) спільно із представниками постійної комісії
Громадської ради з питань промисловості, сільського господарства, ЖКГ, архітектури та
будівництва, економічного розвитку, енергозбереження, транспорту та міжнародного
співробітництва в лютому 2019 року звернутися до депутатів Верховної ради України,
обраних від Тернопільської області, з пропозицією щодо ініціативи про внесення змін до
законодавчих і нормативних документів Кабінету Міністрів України та МінАПК України
щодо поширення системи часткового відшкодування державою коштів при будівництві та
реконструкції об’єктів зберігання та переробки зерна на підприємства усіх форм власності.
Для цього підготувати і внести відповідні зміни до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2019 рік» та у видатки за бюджетною програмою Мінагрополітики КПКВК
2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва, зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)».
5.1.2. Управлінню
регіонального розвитку інфраструктури та дорожнього
господарства облдержадміністрації (Серетна Л.Й.):
5.1.2.1.У першому кварталі 2019 року привести у відповідність до вимог Закону
України «Про автомобільний транспорт» та інших нормативно-правових актів організацію
пасажирських перевезень в Тернопільській області роботу обласного конкурсного комітету з
організації та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування та конкурсних комітетів районних державних адміністрацій з
метою створення умов безпечного, якісного та ефективного перевезення пасажирів,
обмеження монополізму та розвитку конкуренції.
5.1.2.2. Згідно вимог Положення Управління регіонального розвитку інфраструктури
та дорожнього господарства облдержадміністрації у 2019 році забезпечити належну
організацію пасажирських перевезень, формування та ведення реєстру міжміських і
приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі
території області, сформувати робочі групи по контролю умов пасажирських перевезень та їх
дотримання перевізниками
5.1.2.3. У 2019 році забезпечити організацію ефективного державного контролю за:
дотриманням правил, норм, стандартів у відповідності до вимог законодавства у сфері
автомобільного транспорту на території області; діяльністю органів місцевого
самоврядування в межах своїх повноважень; вжити заходів по усуненню недоліків і з участю
громадськості виконання умов договорів перевізниками та регулярно інформувати населення
про результати цих перевірок.
5.1.2.4. В першому кварталі 2019 року підготувати і подати до Тернопільської
обласної ради на затвердження регіональну програму розвитку автомобільного транспорту,
пропозиції замовлення по видах та обсягах пільгових
перевезень
на
міжміських
автобусних маршрутах загального користування на 2019 рік, компенсації автомобільним
перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів
на
маршрутах
загального
користування, збитків від цих перевезень, надати рекомендації з вказаного питання
районним державним адміністраціям.
5.1.2.5. Протягом 2019 року і надалі вжити заходи щодо забезпечення контролю стану
утримання в належному стані проїзної частини автомобільних доріг, інфраструктури
автобусних маршрутів загального користування, автопавільйонів, інформаційне
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забезпечення пасажирів, налагодити взаємодію з об’єднанням автостанцій з питань
виконання вимог законодавства із забезпечення прав споживачів.
5.1.2.6. Відповідно до вимог чинного законодавства щодо звернення громадян та
запобігання корупції забезпечити: об’єктивну, всебічну і вчасну перевірку заяв і скарг
громадян звернення громадських організацій; поновлення порушених прав; припинення
неправомірних дій; виявлення та усунення причин та умов, які сприяли порушенням
законодавства із захисту прав споживачів автомобільними перевізниками роботи
автомобільного транспорту та безпеки перевезень під час їх транспортного обслуговування.
5.1.2.7. У першому кварталі 2019 року створити міжвідомчу комісію за участі та
громадських активістів щодо перевірки та фіксації порушень технологічних процесів під час
проведення ремонтів доріг, які вже прийняті в експлуатацію. Провести повну ревізію
використання коштів державного бюджет у 2018 році, виділених на ремонти доріг.
5.1.2.8. Спільно із громадськими активістами у 2 і 3 кварталах 2019 року здійснити
моніторинг роботи контрольних вагових комплексів щодо виявлення фактів руйнування
дорожнього покриття важковаговими вантажними автомобілями.
5.1.2.9. Для ліквідації критичного стану із вивозом зерна і інших вантажів із
Тернопільської області до 01.02.2019р. звернутися до керівництва ПАТ «Укрзалізниця» і
керівництва регіональної філії «Львівська залізниця ПАТ «Українська залізниця» з
пропозицією припинити практику безсистемної зміни керівного складу Тернопільської
дирекції і при призначенні її керівника погоджувати його кандидатуру з керівництвом
Тернопільської ОДА.
5.1.2.10. Керівництву Тернопільської ОДА разом із керівництвом регіональної філії
«Львівська залізниця» та її Тернопільської дирекції, за участі представників Громадської
Ради щодекадно здійснювати аналіз роботи Тернопільської дирекції щодо стану
забезпечення області вагонами і тепловозами.
5.1.2.11. Для забезпечення прозорого процесу надання залізничним станціям послуг
по вивезенню зерна і різних вантажів звернутися до керівництва ПАТ «Українська
залізниця» про надання статусу маршрутних станцій більшій кількості залізничних станцій
Тернопільської області, які згідно технічних параметрів можуть виконувати цю роботу.
5.1.2.12. З метою запобігання критичних ситуацій із вивозом зерна у 2019-2020
маркетинговому році
спільно із
Департаментом агропромислового розвитку
облдержадміністрації до кінця січня 2019 року проаналізувати об’єм перехідних запасів
зерна урожаю 2018 року, структуру посівів і очікуваний вал зернових у 2019 році. На основі
отриманих результатів звернутися до ПАТ «Українська залізниця» з пропозиціями по
помісячному вивезенню зерна із області із відповідним забезпеченням вагонами і
тепловозами.
5.1.2. Тернопільському обласному управлінню лісового та мисливського господарства
(Яремко О.П.):
5.1.2.1. У першому кварталі 2019 року вивчити можливості щодо запровадження
екологобезпечних технологій під час вивезення готової продукції, проведення планових і
санітарних вирубок лісів;
5.1.2.2. Протягом 2019 року провести цикл спільних рейдів спільно із представниками
громадськості, Управління екології та природних ресурсів і Тернопільського обласного
управління лісового та мисливського господарства щодо виявлення порушень під час
заготівлі і транспортування ділової деревини;
5.1.2.3. У першому півріччі 2019 року спільно із представниками депутатського
корпусу від Тернопільської області розробити і внести на розгляд Верховної Ради зміни до
лісового законодавства щодо надання дозволів населенню на використання для опалювання
сухостою, деревини лісів, яка уражена шкідниками та інше.
5.1.2.4. Протягом 2019 року і надалі встановити постійний контроль за роботою
пилорам всіх видів власності з метою виявлення фактів розпилювання деревини, добутої з
порушенням лісового законодавства.
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5.1.3. Спільно із Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації
та Регіональним
офісом
водних ресурсів в Тернопільській області активізувати
роботу із виконання п.5 протоколу № 1 від 25 квітня 2017 року зустрічі голови обласної
державної адміністрації з членами Громадської ради при облдержадміністрації щодо
збереження Горішньо-Івачівського водосховища та попередження надзвичайної екологічної
ситуації в районі Малашівського сміттєзвалища.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників голови
громадської ради, керівників постійних комісій.
Результати голосування: «за» - 18, «проти» -0, «утрималися» -0.

Головуючий

В.С.Федорейко

Секретар

В.М.Воронін

