ПРОТОКОЛ №
засідання Громадської ради при Тернопільській обласній
державній адміністрації
м. Тернопіль

7 грудня 2017 року

Головуючий:

- Федорейко В.С.

Секретар:

- Воронін В.М.

Присутні:

- 20 членів Громадської ради (реєстр додається).

Запрошені:

голова Тернопільської ОДА Барна С.С. керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації і територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади (список додається), депутати
Тернопільської обласної ради, представники інститутів
громадянського суспільства та засобів масової інформації (список
додається).
Порядок денний:

1. Про стан реалізації розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24
січня 2017 року № 30-оц «Про реалізацію в області Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки».
(інформує начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації Кульчицький І.В.)
2. Про хід виконання п. 1.3 і 1.4. рішення Громадської ради від 25.04.2017р. щодо
виконання структурними підрозділами Тернопільської ОДА та іншими органами
виконавської влади протокольних доручень голови Тернопільської облдержадміністрації
(протокол №1 від 25.04.2017р.) прийнятих на спільному засіданні Громадської ради і
керівництва обласної державної адміністрації.
(інформує заступник голови Громадської ради Воронін В.М.)
3. Про активізацію заходів із виконання п.2 рішення Громадської ради від 25.04.2017р.
стосовно реалізації пріоритетних напрямків діяльності Громадської ради в 2017-2018 роках
щодо:
- енергоефективності та енергозбереження, проведення аудиту підприємствпостачальників енергоносіїв і обґрунтованих тарифів на ці послуги для населення;
- виконання Програми охорони навколишнього природного середовища в
Тернопільській області на 2014-2020 роки (із змінами затвердженими рішенням
Тернопільської обласної ради від 10 травня 2017 року № 518) на території області та
запровадження діючих технологічних комплексів із сортування та утилізації твердих
побутових відходів;
- виконання Програми розвитку лісового господарства Тернопільщини на 2017-2021
роки (рішення Тернопільської обласної ради №538 від 10.05.2017р.) щодо розвитку лісового
господарства, збереження і розширення площ насадження лісів.
(інформують голова Громадської ради Федорейко В.С., в.о. начальника управління
житлово-комунального господарства облдержадміністрації Близнюк С.В.,
начальник управління екології і природних ресурсів облдержадміністрації
Сінгалевич О.В., начальник Тернопільського обласного управління лісового і
мисливського господарства Яремко О.П. )
4. Різне.
4.1. Про можливість створення Гепатологічного центру, «Школи пацієнта»
онкохворих, хворих вірусними гепатитами та ВІЛ-СНІДом на базі Наркодиспансеру в
структурі Центру СНІДу.
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(інформує член Постійна комісія з питань соціального захисту, охорони здоров’я,
туризму, дітей, сім’ї та молоді Мартинюк О.М.)
4.2. Про напрямки правової освіти керівників і членів ОСББ та запровадження
відповідних семінарів і лекції за участю фахівців об’єднань та керівництва обслуговуючих
організацій.
(інформує голова постійної комісії з питань агропромислового розвитку, екології,
ЖКГ, архітектури та будівництва Кіндрацька Н.М.)
4.3. Про тяганину органів влади щодо вирішення питання завершення ремонту
Гаївського мосту на об’їзній дорозі навколо міста Тернополя.
(інформує член постійної комісії з питань агропромислового розвитку, екології, ЖКГ,
архітектури та будівництва Іскерський І.С. )
4.4. Про можливість створення Центру психологічної реабілітації учасників АТО на
базі Яблунівського санаторію Гусятинського району.
(інформує заступник голови Громадської ради Чорна І.М. )
4.5. Про розгляд колективного звернення учасників АТО від 01.12.2017р. з питань
облаштування виділених їм земельних ділянок в мікрорайоні В.Березовиця м. Тернополя.
Заява від .
(Інформує член постійної комісії з питань територіальної оборони, оборонномасової, мобілізаційної роботи, взаємодії із воєнізованими формуваннями Гайтко Д.В.)
В обговоренні питань порядку денного взяли участь; заступники голови Громадської
ради: Варакута о.П., Чорна І.М. і Воронін В.М.; голови постійних комісій: Марценишин Р.І. і
Кіндрацька Н.М.; члени Громадської ради: Іскерський І.С., Гайтко Д.В., Мартинюк О.М.,
Мазаєва О.А., Коротюк З.М., Фурик К.І., Мацук М.І., Простий В.П.
ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти до уваги інформації голови Тернопільської обласної державної
адміністрації Барни С.С. щодо реалізації програм розвитку області та напрямки вирішення
проблем, що стоять перед громадою краю і голови Громадської ради Федорейка В.С. про
напрямки діяльності Громадської ради при Тернопільській обласній державній адміністрації,
яка функціонує в якості консультативно-дорадчого органу у відповідності до постанови
Кабінету Міністрів України №996-2010 та Указу Президента України від 26 лютого 2016
року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні».
2. Інформацію начальника Управління з питань внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації Кульчицького І.В. «Про стан реалізації
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 січня 2017 року м. Тернопіль
№ 30-од «Про реалізацію в області Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки» прийняти до відому і з
урахуванням рекомендацій Координатора проектів ОБСЄ в Україні у партнерстві із
Адміністрацією Президента України активізувати спільні заходи із інститутами
громадянського суспільства, що входять до складу Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації та Координаційної ради із питань розвитку громадянського суспільства
в напрямках підвищення рівня професіоналізації його представників щодо виконання ними
статутної діяльності.
3. Аналіз заступника голови Громадської ради Вороніна В.М. «Про хід виконання п.п.
1.3 і 1.4 рішення Громадської ради від 25.04.2017р. щодо виконання структурними
підрозділами Тернопільської ОДА та іншими органами виконавської влади протокольних
доручень голови Тернопільської облдержадміністрації (протокол №1 від 25.04.2017р.)
прийнятих на спільному засіданні Громадської ради і керівництва обласної державної
адміністрації прийняти до відому та:
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3.1. Схвалити практику проведення розширених засідань Громадської ради і органу
виконавчої влади та вироблення протокольних рішень голови облдержадміністрації з
урахуванням рекомендацій представників громадськості краю, як одну із ефективних форм
роботи консультативно-дорадчого органу Тернопільської ОДА. Поширити цей досвід на
роботу громадських рад при райдержадміністраціях.
3.2. Заступнику голови Громадської ради Вороніну В.М. і начальнику Управління з
питань внутрішньої політики, релігій та національностей облдержадміністрації
Кульчицькому І.В. продовжити практику проведення на базі Тернопільського регіонального
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій семінарів із
їх працівниками в рамках проекту: «Особливості реалізації Національної Стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні. Регіональний аспект».
3.3. Рекомендувати керівництву Тернопільської облдержадміністрації підвищити
відповідальність працівників власних контролюючих структур, які здійснюють моніторинг
стану виконання протокольних та інших доручень, що стосуються спільних заходів,
прийнятих за пропозиціями представників Громадської ради.
4. Інформації голови Громадської ради Федорейка В.С., в.о. начальника Управління
житлово-комунального господарства облдержадміністрації Близнюк С.В., начальника
Управління екології і природних ресурсів облдержадміністрації Сингалевича О.В.,
начальника Тернопільського обласного управління лісового і мисливського господарства
Яремка О.П. щодо шляхів вдосконалення співпраці в рамках виконання в області п.2
рішення Громадської ради від 25.04.2017р. стосовно реалізації пріоритетних напрямків
діяльності Громадської ради в 2017-2018 роках в розрізі вимог Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки прийняти до
відому та:
4.1. Федорейку В.С., Іскерському І.С. активізувати діяльність робочої групи з
впровадження енергозберігаючих та енергоефективних проектів при Управлінні житловокомунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації щодо виконання
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 серпня 2016 року №469
«Про організацію виконання обласної комплексної програми енергоефективності та
енергозбереження на 2016-2019 роки», затвердженої рішенням сесії Тернопільської обласної
ради від 31 травня 2016 року. Забезпечити проведення незалежного аудиту діяльності
комунальних підприємств, які надають послуги споживачам теплоенергії та економічну
обґрунтованість тарифів для населення області.
4.2. Чорній І.М., Фурик К.І. поглибити співпрацю органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування із інституціями Громадської ради щодо виконання Програми
охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020 роки
(із змінами затвердженими рішенням Тернопільської обласної ради від 10 травня 2017 року
№ 518) на території області та запровадження діючих технологічних комплексів із
сортування та утилізації твердих побутових відходів.
4.3. Марценишину Р.І., Вороніну В.М., Фурик К.І. у співпраці із Тернопільським
обласним управлінням лісового і мисливського господарства та правоохоронними органами
активізувати роботу із виявлення фактів незаконної вирубки лісових насаджень та
притягнення правопорушників до адміністративної і кримінальної відповідальності. Спільно
із органами виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечити ефективний
громадський супровід процесу реалізації Програми розвитку лісового господарства
Тернопільщини на 2017-2021 роки (рішення Тернопільської обласної ради №538 від
10.05.2017р.) щодо розвитку лісового господарства, збереження і розширення площ
насадження лісів.
4.4. Марценишину Р.І., Вороніну В.М., надати допомогу правоохоронним і
контролюючим органам з питань утримання, проведення ефективного і якісного ремонту
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дорожньої інфраструктури на території області. Про виявлені факти руйнування доріг
важковаговим транспортом, нераціонального використання коштів та порушення технології
ремонту і будівництва доріг інформувати засоби масової інформації та правоохоронні органи
для вжиття заходів реагування до порушників.
5. Чорному М.Я., Загородньому Р.І. та Вороніну В.М. забезпечити громадський
супровід розслідування кримінального провадження щодо порушень законодавства
керівництвом КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» по справі №12017210000000189, яку
розслідує Слідче управління ГУНП області.
6. Відзначити недостатню діяльність робочої групи з питань проведення громадської
експертизи діяльності обласної державної адміністрації щодо виконання у 2016 році коштів
державного фонду регіонального розвитку, створеною розпорядженням голови
облдержадміністрації №610-од від 29.09.2017р.
Заступнику голови Громадської ради Дутці І.С. і голові постійної комісії з питань
економічного розвитку, енергозбереження, транспорту та міжнародного співробітництва
Сороколіта В.І. активізувати процес проведення громадської експертизи і доповісти про її
результати на засіданні Громадської ради в 1 кварталі 2018 року.
7. Забезпечити реалізацію:
7.1. Інформації заступника голови Громадської ради Чорної І.М. про можливість
створення Центру психологічної реабілітації учасників АТО на базі Яблунівського санаторію
Гусятинського району, члена постійної комісії з питань дотримання прав і свобод громадян
та контролю за виконанням Закону України «Про запобігання корупції» Простого В.П. щодо
збереження історичної спадщини в Бучацькому районі і усунення порушень законодавства
працівниками відділу культури Бучацької райдержадміністрації прийняти до відому.
Чорній І.М., Коротюк З.М., Простому В.П. підготувати звернення до голови
Тернопільської обласної державної адміністрації Барни С.С. із рекомендаціями доручити:
7.1.1. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації проаналізувати рівень
організації психологічної реабілітації бійців АТО в комунальних установах Тернопільської
області.
7.1.2. Юридичному відділу облдержадміністрації підготувати звернення до Верховної
Ради України щодо внесення поправки до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» в частині забезпечення можливості отримання учасникам
бойових дій та особам, прирівняним до них, грошової компенсації за відмову від отримання
земельної ділянки (проект додається).
7.1.3. Управлінню культури облдержадміністрації щодо невідкладного проведення
компетентної перевірки організації роботи начальника відділу культури Бучацької РДА
Ковалка А.М. з питань дотримання вимог законодавства у діяльності відділу спільно із
представниками постійної комісії з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і
спорту, внутрішньої політики, релігій та національностей Громадської ради при
Тернопільській обласній державній адміністрації.
7.1.4. Управлінню культури обласної державної адміністрації та Управлінню
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації підготувати необхідні
документи для включення об’єкта культурної спадщини національного значення «Бучацький
замок» ХІУ-ХУІІ століття до Національного заповідника «Замки Тернопілля» відповідно до
Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,
Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року № 1482.
7.1.5. Заступнику голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрику
Ю.З., Управлінню культури облдержадміністрації, Управлінню містобудування та
архітектури облдержадміністрації, Управлінню житлово-комунального господарства,
будівництва та енергозбереження облдержадміністрації із залученням представників
Інспекції Держархбудконтролю в Тернопільській області невідкладно вивчити питання
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безпеки будівлі Бучацької художньої школи та вирішити питання щодо її подальшого
функціонування.
7.2. З метою зменшення значних втрат часу водіїв вантажного автомобільного
транспорту та перевитрат пального Іскерському І.С. підготувати звернення до
Тернопільської міської ради щодо активізації заходів із ремонту Гаївського мосту на об’їзній
дорозі навколо міста Тернополя.
7.3. Інформацію члена постійної комісії з питань соціального захисту, охорони
здоров’я, туризму, дітей, сім’ї та молоді Мартинюка О.М. про можливість створення
Гепатологічного центру, «Школи пацієнта» онкохворих, хворих вірусними гепатитами та
ВІЛ-СНІДом на базі Наркодиспансеру в структурі Центру СНІДу, у відповідності до
реалізації обласної програмою протидії вірусним гепатитам прийняти до відому.
Мартинюку О.М. підготувати звернення до Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації щодо
фінансування обласної комплексної програми «Здоров’я
населення Тернопілля 2017-2021», прийнятої на сесії Тернопільської обласної ради.
7.4. Інформацію голови постійної комісії з питань агропромислового розвитку,
екології, ЖКГ, архітектури та будівництва Кіндрацької Н.М. про розширення системи
правової освіти керівників і членів ОСББ прийняти до відому.
Кіндрацькій Н.М. підготувати пропозиції Управлінню житлово-комунального
господарства облдержадміністрації щодо оновлення тематики відповідних семінарів і лекцій
за участю фахівців об’єднань та керівництва обслуговуючих організацій. Надати
рекомендації про включення члена Правління Громадської ради при ОДА Кіндрацької Н.М.
до складу відповідної комісії по ОСББ.
7.5. Інформацію члена постійної комісії з питань територіальної оборони, оборонномасової, мобілізаційної роботи, взаємодії із воєнізованими формуваннями Гайтко Д.В. щодо
колективного звернення учасників АТО від 01.12.2017р. з питань облаштування виділених їм
земельних ділянок в мікрорайоні В.Березовиця м. Тернополя прийняти до відому.
Гайтко Д.В. підготувати відповідне звернення до Тернопільської міської ради для
позитивного вирішення заяви учасників антитерористичної операції.
8. Заступникові голови Громадської ради Вороніну В.М. до 20.12.2017р. опублікувати
витяг з протоколу на сторінці Громадської ради веб-сайту Тернопільської
облдержадміністрації.
Голосували: «За» – 20, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
Головуючий

В.С.Федорейко

Секретар

В.М.Воронін

