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Протокол №8 

засідання Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації 

 

м. Тернопіль 22 грудня 2021 року 

 

Головуючий: Федорейко Валерій Степанович 

Секретар: Воронін Володимир Миколайович 

Присутні: 16 представників Громадської ради (реєстр - додаток №1) 

Запрошені: представники Управління інформаційної політики 

та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

Уляна Коваль, засоби масової інформації області. 

 

Із інформацією про затвердження порядку денного засідання Громадської 

ради виступив голова Громадської ради Федорейко В.С. 

Член Громадської ради Присяжний А.І. вніс пропозицію про зміну порядку 

черговості розгляду питань регламенту засідання та запропонував першим 

розглянути питання «Про зміни у складі Громадської ради». 

Інших пропозицій не надійшло. 

Ухвалили: Змінити черговість розгляду питань порядку денного поточного 

засідання Громадської ради і п.6.1 «Про зміни у складі Громадської ради» 

розглянути першим. 

Результати голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про зміни у складі Громадської ради. 

(Інформації членів Правління Громадської ради Горбатюка Р.М. і 

Вороніна В.М.) 

2. Про заходи щодо реалізації Указу Президента України Володимира 

Зеленського від 28 серпня 2021 року № 452/2021 «Про уведення в дію рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про 

заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері»». 

(Інформації голови Громадської ради Федорейка В.С. і члена 

Громадської ради Загороднього Р.І.) 

3.Про стан охорони довкілля і процесів ліквідації екологічної загрози 

неконтрольованого складування та утилізації твердих побутових відходів та 

захисту Горішньо-Івачівського водосховища. 

(Інформація члена Правління Громадської ради Марценишина Р.І.) 

4.Про стан волонтерської роботи, формування територіальної оборони і 

соціального захисту учасників бойових дій тощо. 

(Інформації заступника голови Громадської ради Безрутченка Б.М. і члена 

Правління Громадської ради Фурик К.І.) 

5. Про виконання постійними комісіями з питань дотримання 

антикорупційного, екологічного, лісового, транспортного та дорожнього 
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законодавства (Марценишин Р.І.) і з питань міжнародного співробітництва, 

захисту прав людини та морально-духовного виховання (Фурик К.І.) пунктів 

1.1 і 1.2 рішення Громадської ради від 17 вересня 2021 року (протокол №7) 

щодо стану роботи виконавчого органу у сфері звернень громадян за 2020 рік. 

(Інформації членів Правління Громадської ради Марценишина Р.І. і 

Фурик К.І.) 

6. Про хід виконання Другого річного плану роботи Громадської ради 

за 2021 рік. 

(Інформації членів Правління Громадської ради Горбатюка Р.М. і 

Вороніна В.М.) 

7.Різне: 

7.1. Про необґрунтовані фінансові навантаження на підприємства 

області монополістом перевізником ПАТ «Укрзалізниця». 

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

7.2. Про внесення змін до структури Громадської ради. 

(інформація члена Громадської ради Простого В.П.). 

7.3. Про доручення права підпису офіційних документів Громадської 

ради заступникові голови Громадської ради Безрутченку Б.М. 

(інформація голови Громадської ради Федорейка В.С.) 

 

1. Слухали по першому питанню інформації членів Правління 

Громадської ради Горбатюка Р.М. і Вороніна В.М. (додатки №8 і №9) щодо 

включення до складу Громадської ради наступних кандидатів: 

- Полікровського Руслана Степановича, члена Тернопільської обласної 

благодійної організації «Дім милосердя»; 

- Іванову Галину Богданівну, голову Громадської організації «Захисту 

тварин чотири плюс два». 

Інших пропозицій не надійшло. 

Ухвалили: 1.Прийняти до уваги інформації Горбатюка Р.М. і Вороніна В.М. 

та: 

1.1. Увести до складу Громадської ради наступних представників 

громадянського суспільства області: 

- Полікровського Руслана Степановича, члена Тернопільської обласної 

благодійної організації «Дім милосердя»; 

- Іванову Галину Богданівну, голову Громадської організації «Захисту 

тварин чотири плюс два». 

1.2. Секретаріату Громадської ради підготувати відповідну інформацію 

Тернопільській облдержадміністрації про внесення змін до складу Громадської 

ради. 

Результати голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

2. Слухали по другому питанню: інформацію голови Громадської ради 

Федорейка В.С. Про заходи щодо реалізації Указу Президента України 
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Володимира Зеленського від 28 серпня 2021 року № 452/2021 «Про уведення в дію 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року 

«Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері»». 

Повідомлено, що всім членам Громадської ради заздалегідь були розіслані 

відповідні інформаційні матеріали і проекти рішень (додаток №2) і 

запропонував внести зміни до цих документів. 

Змін і доповнень від учасників засідання не надійшло. 

Ухвалили: 

2. Прийняти до уваги інформацію та пропозиції голови Громадської ради 

Федорейка В.С. та доручити Іскерському І.С. і Загородньому Р.І.: 

2.1. З метою виконання заходів Громадської ради з питань реалізації на 

Тернопільщині Указу Президента України від 28 серпня 2021 року № 452/2021 

«Про уведення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 

липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері»» 

підготувати звернення до Секретаря РНБО Данілова О.М. і Голови Тернопільської 

обласної держадміністрації Труша В.Л. щодо заходів реалізації Указу Президента 

України від 28 серпня 2021 року № 452/2021. 

2.2. Розробити і реалізувати рекомендації щодо здійснення організаційно- 

правових заходів стосовно запобігання банкрутства оборонного Тернопільського 

державного науково-технічного підприємства “Промінь” Державного концерну 

“Укроборонпром” в частині зміцнення управлінської ланки Підприємства та 

призначення його директором професійно придатного керівника, який зумів би 

відновити його виробничу діяльність, не допустити передачу в заставу активів 

підприємства та їх подальшого відчуження, налагодив співпрацю з орендарями, які 

готові інвестувати необхідні кошти у відновлення матеріальної бази, збереження 

трудового колективу та розпочати серійне виробництво надактуальних для 

України інноваційних систем генерації теплової енергії, що сприятиме в короткі 

терміни зміцнити енергетичну безпеку України. 

Результати голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

3. Слухали по третьому питанню інформацію члена Правління 

Громадської ради Марценишина Р.І., який повідомив, що пакет інформаційних 

матеріалів і проект рішення (додаток №3) було надіслано всім членам Громадської 

ради і запропонував внести зміни до цих документів. 

Змін і доповнень від учасників засідання не надійшло. 

Ухвалили: 3. Прийняти до уваги інформацію керівника постійної комісії 

Громадської ради з питань дотримання антикорупційного, екологічного, лісового, 

транспортного та дорожнього законодавства Марценишина Р.І. та: 

3.1. Спільно із Управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської 

облдержадміністрації провести моніторинг несертифікованих полігонів 

складування твердих побутових відходів і надіслати звернення до територіальних 

громад де вони розташовані з метою забезпечення їх сортування чим зменшити 

загрози екологічного забруднення навколишнього середовища. 

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/9585.htm
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3.2. Рекомендувати Управлінню екології та природних ресурсів 

Тернопільської облдержадміністрації на базі отримання моніторингової 

інформації надіслати звернення до керівників районних адміністрацій та міських і 

селищних територіальних громад налагодити технологічні процеси сортування 

твердих побутових відходів. 

3.3. Підготувати звернення до Тернопільської міської ради про відновлення 

очисних робіт водного плеса Верхньо-Івачівського водосховища з метою 

збереження основного міського водозабору, покращення його екологічного стану 

та укріплення дамби. 

Результати голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

4. Слухали по четвертому питанню інформації заступника голови 

Громадської ради Безрутченка Б.М. і члена правління Фурик К.І., які повідомили, 

що вказані інформаційні матеріали (додатки 4 і 5) були надіслані членам 

Громадської ради в електронному варіанті для вивчення і внесення доповнень. 

Виступили: члени Громадської ради Кравчук В.В., Гайтко Д.В., Іскерський 

І.С., Простий В.П., Присяжний А.В., які відзначили, що в засобах масової 

інформації було повідомлено, що працівникам територіальної оборони 6 місяців не 

виплачують заробітної плати, про відмову Великоглибочецької громади у 

розміщенні в приміщеннях громади підрозділи територіальної оборони, а також 

запропонували варіанти процедури оповіщення громадян області через мобільні 

телефони про виникнення загроз в результаті розгортання російським агресором 

бойових дій на території України. Наголошено також, що більшість захисних 

споруд для жителів населених пунктів області знаходяться у занедбаному стані і не 

можуть виконувати функцій укриття від військових дій ворога. 

Інших доповнень не надійшло. 

Ухвалили: 4. Прийняти до уваги інформації заступника голови Громадської 

ради Безрутченка Б.М. і члена правління Фурик К.І. та: 

4.1. Мосейку В.О. підготувати пропозиції керівництву Тернопільської ОДА 

про запровадження варіанту процедури оповіщення. громадян області через 

мобільні телефони про виникнення загроз в результаті розгортання російським 

агресором бойових дій на території України. 

4.2. Безрутченку Б.М.: 

4.2.1. Повторно звернутися до Тернопільської ОДА і Тернопільської 

обласної ради про те, що більшість захисних споруд для жителів населених пунктів 

області знаходяться у занедбаному стані і не можуть виконувати функцій укриття 

від військових дій ворога та запропонувати невідкладно привести їх у робочий стан. 

4.2.2. Запропонувати керівництву Департаменту з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами 

Тернопільської ОДА: 

- розглянути на засіданні колегії за участю керівництва ОДА, Облради, 

відповідних правоохоронних структур (СБУ, Управління поліції, Облпрокуратури, 

ГУ ДСНС та інших профільних органів виконавчої влади і 

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/9585.htm
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місцевого самоврядування стан захисних споруд для жителів населених пунктів 

області. 

- розробити і прийняти на ній конкретний план дій виходячи з наявного стану 

справ сфері оборонної діяльності, визначити чіткі терміни виконання запланованих 

заходів та відповідальних осіб. Передбачити активне інформування, в т.ч. через 

засоби ЗМІ і мобільні засоби зв’язку населення області щодо створення в області 

підрозділів територіальної оборони збройних сил України з метою запобігання 

ситуацій, що виникла в с.Великий Глибочок Білецької селищної ради, жителі якого 

виступили проти розміщення на їх території підрозділів територіальної оборони, 

прискорення робіт по облаштуванні приміщень, де такі підрозділи будуть 

розміщені, а також створення усіх необхідних умов для забезпечення їх діяльності. 

- запросити на засідання Громадської ради при Тернопільській ОДА 

керівництво Тернопільського центру зайнятості щодо його діяльності в напрямку 

працевлаштування та професійної перепідготовки учасників АТО/ООС, а також 

керівництво Управління охорони здоров'я ОДА щодо шляхів вирішення ним 

питань психологічної реабілітації учасників АТО/ООС, боротьби з 

посттравматичним синдромом у тих, хто є безпосереднім учасником бойових дій. 

Результати голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

5. Слухали по п’ятому питанню: членів Правління Громадської ради 

Марценишина Р.І. і Фурик К.І., які повідомили, що членами постійних комісій з 

питань дотримання антикорупційного, екологічного, лісового, транспортного та 

дорожнього законодавства (Простий В.П.) і з питань міжнародного 

співробітництва, захисту прав людини та морально-духовного виховання (Фурик 

К.І.) проведено перевірку стану виконання пунктів 1.1 і 1.2 рішення Громадської 

ради від 17 вересня 2021 року (протокол №7) щодо стану роботи виконавчого 

органу у сфері звернень громадян за 2020 рік. 

Відповідні інформацію і проект рішення (додаток №6) було надіслано всім 

членам Громадської ради. 

Змін і доповнень від членів Громадської ради не надійшло. 

Ухвалили: 5. Прийняти до уваги інформації членів Правління Громадської 

ради Марценишина Р.І. і Фурик К.І. та: 

5.1. Визнати роботу Відділу звернень апарату обласної державної 

адміністрації у 2019-2020 р.р. до виконання Закону України «Про звернення 

громадян» такою, що в основному відповідає чинному законодавству. 

5.2. Фурик К.І. і Простому В.П. підготувати рекомендації голові 

Тернопільської ОДА про вжиття заходи щодо впровадження мобільного зв’язку 

по «Гарячій лінії» Відділом звернень громадян облдержадміністрації для 

спілкування із заявниками та дотримання вимог статті 18 Закону України «Про 

звернення громадян». 

5.3. Марценишину Р.І. і Фурик К.І. у взаємодії з громадськими радами при 

райдержадміністраціях області продовжити моніторинг роботи відповідних 

структурних підрозділів та забезпечити громадський контроль за станом 
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виконання Закону України «Про звернення громадян» у новостворених 

Тернопільській, Чортківській і Кременецькій районних держадміністраціях. 

Результати голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

6. Слухали по шостому питанню: інформації керівника секретаріату 

Громадської ради Горбатюка Р.М. і члена Правління Вороніна В.М. (додаток №7) 

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 20 грудня 2021 року 

(аналіз додається). 

Ухвалили: 6. Прийняти до уваги інформацію секретаріату Громадської ради 

та: 

6.1. Визнати роботу Громадської ради щодо виконання Другого річного 

плану роботи Громадської ради при Тернопільській обласній державній 

адміністрації (червень 2021р.– травень 2022р.) станом на 20 грудня 2021 року 

задовільною. 

6.2. Керівникам постійних комісій Громадської ради посилити контроль за 

реалізацію вказаного плану і термінами надання звітів про виконання власних 

планових заходів у відповідності до затвердженої структури Другого річного плану 

(червень 2021р.– травень 2022р.). 

Результати голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

7. Різне: 

7.1. Слухали по питанню 7.1.: інформацію члена Правління Громадської 

ради Іскерського І.С. про необґрунтовані фінансові навантаження на підприємства 

області монополістом перевізником - ПАТ «Укрзалізниця». Відповідні інформацію 

і проект рішення (додаток №10) було надіслано всім членам Громадської ради. 

Інших пропозицій не надійшло. 

Ухвалили: 7.1. Прийняти до уваги інформацію постійної комісії Громадської 

ради з питань АПК, економічного розвитку та дотримання податкового і 

земельного законодавства Іскерського І.С. та доручити: 

7.1.1. Спільно із представниками Тернопільської дирекції Львівської 

залізниці відпрацювати рекомендації для зменшення фінансових витрат 

підприємствами області у сфері тарифоутворення за послуги ПАТ 

«Укрзалізниця». 

7.1.2. Надіслати відповідні пропозиції керівництву ПАТ «Укрзалізниця» 

щодо упорядкування тарифів на послуги вантажного перевезення. 

Результати голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 
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7.2. Слухали по питанню 7.2.: пропозицію члена Громадської ради 

Простого В.П., який запропонував увести додатково посаду другого заступника 

голови Громадської ради для посилення контролю за роботою постійних комісій. 

Виступив голова Громадської ради Федорейко В.С., який запропонував 

вказану пропозицію реалізувати у наступній каденції Громадської ради. 

Інших пропозицій не надійшло. 

Ухвалили: 7.2. Прийняти до уваги інформацію члена постійної комісії з 

питань дотримання антикорупційного, екологічного, лісового, транспортного та 

дорожнього законодавства Простого В.П. та: 

7.2.1. Визнати пропозицію щодо уведення додаткової посади заступника 

голови Громадської ради для посилення контролю за роботою постійних комісій, 

як такої, що заслуговує на увагу. 

7.2.1. Забезпечити реалізацію п. 7.2 під час наступної каденції Громадської 

ради 2022-2024 р.р. 

Результати голосування: «за» - 15, «проти» - 0, «утрималися» - 1. 

 

7.3. Слухали по питанню 7.3.: інформацію голови Громадської ради 

Федорейка В.С., який запропонував для підвищення рівня оперативної реалізації 

рішень Громадської ради або Правління доручити також право підпису офіційних 

документів заступникові голови Громадської ради Безрутченку Б.М. 

Інших пропозицій не надійшло. 

Ухвалили: 7.3. Прийняти до уваги інформацію голови Громадської ради 

Федорейка В.С. щодо підвищення рівня оперативної реалізації рішень або 

Правління і доручити також право підпису офіційних документів заступникові 

голови Громадської ради Безрутченку Б.М. 

 

Результати голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

 
 

Голова 

Громадської ради В.С.Федорейко 

 
 

Секретар 

Громадської ради В.М.Воронін 
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