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Протокол №7 

засідання Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації 

 

м. Тернопіль 17 вересня 2021 року 

 

Головуючий: Федорейко Валерій Степанович 

Секретар: Воронін Володимир Миколайович 
Присутні: 17 представників Громадської ради (реєстр - додаток №1) 

Запрошені: начальник Управління інформаційної політики та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації Ганна Василенко 
і спеціаліст Управління Уляна Коваль. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про дотримання органом виконавчої влади вимог Закону України 

«Про звернення громадян» і підготовку відповідних рекомендацій. 

(інформує член Правління Громадської ради Марценишин Р.І.) 

2. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради при 

Тернопільській обласній державній адміністрації (червень 2021р.– травень 

2022р.). 

(інформує член Правління Громадської ради Горбатюк Р.М.) 
3. Різне: 

3.1. Про розглядь звернення Громадської ради при Полтавській ОДА 

«Про підтримку проекту Закону України №2141 « Про внесення змін до Закону 

України «Про пенсійного забезпечення осіб, звільнених із військової служби 

та деяких інших осіб» щодо відновлення дії попередніх редакцій зазначеного 

Закону». 

(інформації членів Громадської ради Вороніна В.М. і Простого В.П.) 

3.2. Про здійснення вибіркового моніторингу виконання переможцями 

тендерів стосовно реалізації проектів ремонту доріг щодо ефективності витрат 

коштів із державного бюджету. 

(інформації членів Правління Громадської ради Іскерського І.С. і 
Марценишина Р.І.) 

3.3. Про підготовку пропозицій щодо делегування керівника постійної 

комісії з питань культури і туризму Кіндрацьку Н.М. до складу колегії 

Департаменту культури та туризму облдержадміністрації. 

(інформація члена Правління Громадської ради Чорної І.М.) 

3.4. Про участь керівників органу виконавчої влади і структурних 

підрозділів облдержадміністрації на засіданнях Громадської ради та її 

Правління. 

(інформація члена Правління Громадської ради Іскерського І.С.) 

3.5. Про внесення змін і доповнень до структури Громадської ради при 

Тернопільській облдержадміністрації. 

(інформація члена Правління Громадської ради Кіндрацької Н.М.) 
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1. Слухали по першому питанню: інформацію керівника постійної комісії 

з питань дотримання антикорупційного, екологічного, лісового, транспортного та 

дорожнього законодавства Марценишина Р.І. про дотримання органом виконавчої 
влади вимог Закону України «Про звернення громадян» і підготовку відповідних 

рекомендацій (додаток №2). 

Відзначено, що постійною комісією Громадської ради з питань дотримання 

прав і свобод громадян, антикорупційного, транспортного, екологічного, 
дорожнього та лісового законодавства у 2019 році проведено громадську 

експертизу документів Тернопільської облдержадміністрації щодо виконання 

вимог Закону України «Про звернення громадян» за 2018 рік. 
За результатами експертизи було підготовлено експертні пропозиції, які у 

відповідності до вимог постанови КМУ № 976 від 5 листопада 2008 р. були 

надіслані керівництву Тернопільської облдержадміністрації. 

Для вивчення поточного стану роботи виконавчого органу у сфері звернень 
громадян і у відповідності до п. 1.1.1 Річного плану роботи Громадської ради при 

Тернопільській обласній державній адміністрації (червень 2021 р. – травень 2022 

р.) та у зв’язку із запровадженням адміністративно-територіальної реформи – 

робота із зверненнями громадян потребує уваги з боку Громадської ради, як одного 
із пріоритетних напрямків її діяльності у сфері захисту їх прав. 

Виступили: 

1. Чорна І.М. яка запропонувала членам Громадської ради, які проводили 
громадські експертизи в порядку обміну досвідом провести тренінг з членами 

Громадської ради щодо методики проведення громадських експертиз виконання  

органом виконавчої влади законодавчо-нормативних документів. 

2. Простий В.П., який підтримав цю пропозицію. 
Ухвалили: 

1. Прийняти до уваги інформацію керівника постійної комісії з питань 

дотримання антикорупційного, екологічного, лісового, транспортного та 
дорожнього законодавства Марценишина Р.І. та доручити: 

1.1. Постійній комісії з питань дотримання антикорупційного, екологічного,  

лісового, транспортного та дорожнього законодавства (Марценишин Р.І.) і 

постійній комісії з питань міжнародного співробітництва, захисту прав людини та 
морально-духовного виховання (Фурик К.І.) проаналізувати стан роботи 

виконавчого органу у сфері звернень громадян за 2020 рік. 

1.2. На черговому засіданні Громадської ради доповісти результати 
вивчення стану дотримання вимог органом виконавчої влади вимог Закону України 

«Про звернення громадян» і підготувати відповідні рекомендацій щодо усунення 

можливих недоліків. 

1.3. Секретаріату за результатами проведення тренінгу невідкладно 
підготувати інформаційно-методичний матеріал та оприлюднити його на сторінці 

Громадської ради соціальної мережі Фейсбук. 

Результати голосування: «за» - 17, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 
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2. Слухали по другому питанню: інформацію керівника секретаріату 
Громадської ради Горбатюка Р.М. (додаток №3) про хід виконання Річного плану 

роботи Громадської ради при Тернопільській обласній державній адміністрації 

(червень 2021р.– травень 2022р.) 

Відзначено, що секретаріатом Громадської ради проаналізовано виконання 
Річного плану роботи Громадської ради при Тернопільській обласній державній  

адміністрації (червень 2021р.– травень 2022р.) станом на 15 вересня 2021 року. У 

зв’язку із відпускним літнім періодом та незначним об’ємом виконаних заходів  
другого річного плану роботи за період від останнього засідання Громадської 

ради (13.07.2021р.– 15.09.2021р.), а також відсутністю звітів більшості керівників 

постійних комісій запропоновано перенести вказаний звіт на засідання 

Громадської ради у 4 кварталі 2021 року. 
Ухвалили: 

2. Прийняти до уваги інформацію секретаріату Громадської ради та: 

2.1. Перенести друге питання порядку денного щодо виконання Річного 

плану роботи Громадської ради при Тернопільській обласній державній 
адміністрації (червень 2021р.– травень 2022р.) на чергове планове засідання 

Громадської ради. 

2.2. Керівникам постійних комісій Громадської ради за 5 діб до проведення 
чергового планового засідання Громадської ради надати звіти про виконання 

власних планових заходів у відповідності до затвердженої структури другого 

річного плану (червень 2021р.– травень 2022р.). 

Результати голосування: «за» - 17, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 
 

3.1. Слухали по питанню 3.1. «Різне»: інформацію члена Правління 

Громадської ради Вороніна В.М. (додаток №4) про розглядь звернення 
Громадської ради при Полтавській ОДА «Про підтримку проекту Закону України 

№2141 « Про внесення змін до Закону України «Про пенсійного забезпечення осіб, 

звільнених із військової служби та деяких інших осіб» щодо відновлення дії 

попередніх редакцій зазначеного Закону». 
Відзначено, що від Громадської ради при Полтавській ОДА надійшло 

звернення про підтримку проекту Закону України №2141 « Про внесення змін до 

Закону України «Про пенсійного забезпечення осіб, звільнених із військової 
служби та деяких інших осіб» щодо відновлення дії попередніх редакцій 

зазначеного Закону». 

Виступили: 

1. Простий В.П., який відзначив, що Ветеранською організацією ГО «Асоціація 
ветеранів МВС України» прийнято рішення, про звуження вказаним 

законопроектом права пенсіонерів-військовослужбовців, а тому Ради ГО 

«Асоціація ветеранів МВС України» ГО Асоціація ветеранів МВС України» 
підготовлено відповідне доповнення до нього, яке відновлює конституційні права 

пенсіонерів військової служби (додаток №4). 
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Ухвалили: 

3.1. Прийняти до уваги інформації Вороніна В.М. і Простого В.П та 

здійснити наступні заходи: 
3.1.1. Схвалити пропозиції Громадської ради при Полтавській ОДА щодо 

внесення змін до законопроекту 2141 в редакції запропонованій у зверненні до 

Голови Верховної ради України Дмитру Разумкову від Ради ГО «Асоціація 

ветеранів МВС України» ГО Асоціація ветеранів МВС України» №37 від 
18.08.2021р. 

3.1.2. Горбатюку Р.М. і Вороніну В.М. невідкладно підготувати відповідне 

звернення від Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації до 

Голови Верховної ради України Дмитра Разумкова та відповідь Громадській раді 
при Полтавській ОДА. 

Результати голосування: «за» - 14, «проти» - 0, «утрималися» - 3. 

 

3.2. Слухали по питанню 3.2. «Різне»: інформації членів Правління 

Громадської ради Іскерського І.С. і Марценишина Р.І. про здійснення вибіркового  

моніторингу виконання переможцями тендерів стосовно реалізації проектів 
ремонту доріг щодо ефективності витрат коштів із державного бюджету. 

Відзначено, що в області проводяться масштабні ремонтні дорожні роботи в 

рамках президентської програми «Велике будівництво», яке потребує 

громадського контролю за якістю робіт і дотриманням законодавства при 
витрачанні коштів із державного та місцевих бюджетів підприємствами- 

переможцями відповідних тендерів. Вказані питання також двічі розглядалися на  

засіданнях Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху на дорогах 

області під керівництвом заступника голови Тернопільської облдержадміністрації  
Гайдука І.В. де членом Правління Громадської ради Марценишиним Р.І. 

оприлюднено інформацію про недостатньо високу якість ремонтних робіт і 

порушення технології будівництва дорожнього полотна. 
Виступили: 

1.Член правління Громадської ради Іскерський І.С., який запропонував 

провести додатковий моніторинг стану ремонтних робіт і доповісти про результати 

на засіданні Громадської ради. 
Ухвалили: 

3.2. Прийняти до уваги інформацію члена Правління Громадської ради 

Іскерського І.С. та  здійснити наступні заходи: 
3.2.1. Марценишину Р.І. та Іскерському І.С. вибірково проаналізувати стан 

ремонтних дорожніх робіт в рамках президентської програми «Велике 

будівництво» і доповісти про результати на засіданні Громадської ради. 

3.2.2. Секретаріату забезпечити інформаційний супровід процесів 
моніторингу якості ремонтних робіт і можливих порушень технології будівництва  

дорожнього полотна та публікацію відповідного матеріалу на сторінці Громадської 

ради соціальної мережі Фейсбук. 
Результати голосування: «за» - 17, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 
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3.3. Слухали по питанню 3.3. «Різне»: інформацію члена Правління 

Громадської ради Чорної І.М. про делегування керівника постійної комісії 

Громадської ради з питань культури і туризму Кіндрацької Н.М. до складу колегії  
Департаменту культури та туризму облдержадміністрації. 

Відзначено, що в 2021 році відбулася зміна структури Тернопільської ОДА, 

а тому при новому формуванні колегій структурних підрозділів 

облдержадміністрації виникла потреба внести пропозицію щодо делегування 
керівника профільної постійної комісії Громадської ради з питань культури і 

туризму Кіндрацької Н.М. до складу колегії Департаменту культури та туризму 

облдержадміністрації. 

Ухвалили: 

3.3. Прийняти до уваги інформацію члена Правління Громадської ради 

Чорної І.М. та здійснити наступні заходи: 

3.3.1. Рекомендувати керівника постійної комісії Громадської ради з питань 
культури і туризму Кіндрацької Н.М. до складу колегії Департаменту культури та 

туризму облдержадміністрації. 

3.3.2.Секретаріату підготувати пропозицій керівництву 

облдержадміністрації щодо делегування керівника постійної комісії Громадської 
ради з питань культури і туризму Кіндрацької Н.М. до складу колегії Департаменту 

культури та туризму облдержадміністрації. 

Результати голосування: «за» - 17, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 
 

3.4. Слухали по питанню 3.4. «Різне»: інформацію члена Правління 

Громадської ради Іскерського І.С. про участь керівників органу виконавчої влади 

і структурних підрозділів облдержадміністрації в засіданнях Громадської ради та 
її Правління. 

Відзначено, що для налагодження ділової і фахової комунікації 

представників громадськості із керівниками органу виконавчої влади необхідно 
активувати участь керівництва Тернопільської ОДА та структурних підрозділів 

облдержадміністрації в роботі Громадської ради та її постійних комісій. 

Ухвалили: 

3.4. Прийняти до уваги інформацію члена Правління Громадської ради 
Іскерського І.С. та здійснити наступні заходи: 

3.4.1. Керівництву Громадської ради та керівникам її постійних комісій 

перед проведенням засідань завчасно особисто інформувати профільних керівників 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів про порядок денний і проекти 

рішень з питань, які будуть розглядатися на цих зібраннях. 

3.4.2. Секретаріату спільно із керівниками постійних комісій для 

інформування населення про діяльність консультативно-дорадчого органу 
готувати відповідний інформаційний матеріал для публікації на сторінці 

Громадської ради соціальної мережі Фейсбук. 

Результати голосування: «за» - 17, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 
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3.5. Слухали по питанню 3.5. «Різне»: інформацію члена Правління 

Громадської ради Кіндрацької Н.М. про внесення змін і доповнень до структури  

Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації. 
Відзначено, що в поточному році відбулася зміна структури Тернопільської  

ОДА, а тому виникла потреба внести зміни і доповнення в розділ структури 

Громадської ради (затвердженої станом на 04.06.2021р.) – «Зональне закріплення 

за структурами Тернопільської ОДА». 
Ухвалили: 

3.5. Прийняти до уваги інформацію члена Правління Громадської ради 

Кіндрацької Н.М. та: 

3.5.1. Керівникам постійних комісій Громадської ради невідкладно узгодити 
свої позиції розділу структури Громадської ради (затвердженої станом на 

04.06.2021р.) – «Зональне закріплення за структурами Тернопільської ОДА» і 

доповісти керівництву Громадської ради свої пропозиції. 
3.5.2. Секретаріату внести підготовлені членами Правління узгоджені 

технічні правки в структуру Громадської ради і доповісти результати для 

затвердження відповідних змін на черговому засіданні Правління Громадської 

ради. 
Результати голосування: «за» - 17, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

Додатки на 6 аркушах: 
1. Реєстр членів Громадської ради на засіданні 13.07.2021р. 

2. Інформація члена Правління Громадської ради Марценишина Р.І. 

3. Інформація члена Правління Громадської ради Горбатюка Р.М. 

4. Звернення до Голови Верховної ради України Дмитру Разумкову від Ради 
ГО «Асоціація ветеранів МВС України» ГО Асоціація ветеранів МВС України» 

№37 від 18.08.2021р. 

 
Голова 

Громадської ради В.С.Федорейко 

 
 

Секретар 

Громадської ради В.М.Воронін 
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