
      

 

     Додаток 

 

Звіт про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою 

у I кварталі 2021 року 

 
 

№ 

з/п 

Питання /проєкт акта, щодо яких 

проведено консультації з 

громадськістю 

Заходи, проведені 

у рамках 

консультацій з 

громадськістю із 

зазначенням дати 

Кількість  

представ- 

ників 

громадсь- 

кості, які 

взяли участь 

в 

обговоренні 

Чи звертався 

орган до 

громадської 

ради з 

пропозицією 

розглянути 

питання/ 

проєкт акта? 

Чи розглядала 

громадська 

рада питання/ 

проєкт акта  

на своєму 

засіданні? 

Чи надані 

громадсь- 

кою радою 

пропозиції 

(зауваження) 

щодо 

питання/ 

проєкту 

акта? 

Кількість 

проведе- 

них 

засідань    

громадсь- 

кої 

ради 

Інші заходи 

громадської 

ради 

 

 1. 

 

 

Про державно-церковне 

партнерство, перспективи 

розвитку Зарваницького 

Марійського духовного центру 

 

зустріч із 

громадськістю 

(14.01.2021) 

6 ні ні ні 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

засідання 

правління 

громадської 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Про проєкт обласної цільової 

програми розвитку пластового 

руху на 2021-2026 роки 

електронні 

консультації 

(16.01.2021) 

 ні ні ні 

3. Про будівництво об’єкту, який 

увійшов у програму ,,Велике 

будівництво”, у смт Мельниця-

Подільська Борщівського району  
 

зустріч із 

громадськістю 

(16.01.2021) 

11 ні ні ні 



 

 

2 

 

4. Про господарську діяльність 

підприємства ТОВ ,,СЕ 

Борднетце-Україна'' та 

перспективні напрямки роботи  у 

2021 році 

зустріч із 

громадськістю 

(21.01.2021) 

6 

 

 ні 

 

 

 

ні 

 

 

ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Про заходи, які вживаються для 

реорганізації Лановецької та 

Шумської районних державних 

адміністрацій шляхом 

приєднання до Кременецької 

райдержадміністрації 

зустріч з 

громадськістю 

(25.01.2021) 

 

20 ні ні ні 

6. 

 

Про врегулювання питання 

заробітної плати працівникам 

територіальних центрів, які 

надають соціальні послуги 

населенню 

онлайн-нарада 

(27.01.2021) 

 

          45 

 

так 

 

            

так 

 

           

так 

 

 

         

7. Про захист прав національних 

меншин, вшанування пам’яті 

жертв Голокосту 

зустріч з 

громадськістю 

(27.01.2021) 

10 так так          так 

8. Про заходи з відзначення в 

області Дня Героїв Небесної 

Сотні 

зустріч із 

громадськістю 

(05.02.2021) 

25 ні ні ні 

 

 

 

9. Про проведення заходів з 

відзначення в області Дня 

вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав та 

32-ї річниці виведення військ з 

Афганістану, соціальний захист 

учасників бойових дій 

зустріч з 

громадськістю 

(09.01.2021) 

 

13 

 

ні ні ні 

 

 

10. Про проєкт обласної програми 

підтримки органів державної 

влади на 2021-2023 роки       

електронні 

консультації 

(17.02.2021) 

 так так так 
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11. 

 

Про проєкт обласної програми 

підготовки та проведення заходів 

з відзначення державних, 

регіональних та професійних 

свят, ювілейних дат та інших 

заходів, заохочення за заслуги 

перед Тернопільською областю 

на 2021-2023 роки 

електронні 

консультації 

(17.02.2021) 

30 ні 

 

 

ні 

 

 

ні 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Про проєкт обласної цільової 

програми «Молодь 

Тернопільщини» на 2021–2025 

роки 

електронні 

консультації 

(25.02.2021) 

 ні ні ні 

 

 

13. Про новий склад комітету 

забезпечення доступності осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної 

інфраструктури при 

облдержадміністрації та основні 

напрямки його роботи 

 

зустріч із 

громадськістю 

(02.03.2020) 

          9 ні ні ні 

 

 

14. Про проєкт обласної комплексної 

цільової соціальної програми 

підтримки сім’ї, запобігання 

домашньому насиллю та протидії 

торгівлі людьми на період до 

2025 року 

електронні 

консультації 

(03.03.2021) 

 ні ні ні 

15. Про виконання обласного 

бюджету 

колегія обласної 

державної 

адміністрації 

(03.03.2021) 

 

30 ні ні ні 
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16. Про реалізацією агрохолдингом 

,,Контінентал Фармерз Груп’’ 

соціальних проєктів на території 

Тернопільщини 

зустріч з 

громадськістю 

(04.03.2021) 

 

5 так так так 

17. Про децентралізацію і виміри 

спроможності муніципалітетів 

регіональна 

платформа 

(10.03.2021) 

 

70 ні ні ні 

18. Про проєкт обласної програми 

підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на період до 

2023 року 

електронні 

консультації 

(11.03.2021) 

60 так ні ні 

19. Про проєкт програми зі 

створення безбар’єрного 

простору в області на 2021-2025 

роки 

електронні 

консультації 

(23.03.2021) 

 ні ні ні 

20. Про реалізацію екологічного 

проєкту  ,,Озеленення планети’’ 

круглий стіл 

(26.03.2021) 

25 ні ні ні 

21. Про погіршення стану сільських 

доріг 

зустріч із 

громадськістю 

(30.03.2021) 

15 ні ні ні 

 

 

Оприлюднення  інформації   про  початок  консультацій  із  громадськістю   (анонсів  публічних  заходів)  на  офіційному   

вебсайті обласної державної адміністрації: 
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/36470.htm; 

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/36472.htm. 
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5 

Оприлюднення інформації про початок консультацій із громадськістю (анонсів публічних заходів) на сторінці обласної державної 

адміністрації у соціальній мережі: 
     https://www.facebook.com/oda.te.gov.ua. 

 

Оприлюднення звітів про результати консультацій із громадськістю: 
  http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/36471.htm. 

 

 

Начальник управління 

з питань внутрішньої політики,  

релігій та національностей  

обласної державної адміністрації                                                                                                                          Ігор КУЛЬЧИЦЬКИЙ                                                                                                                                                                            
 

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/36471.htm

