
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю  

на 2023 рік  

 

№ 

 

Питання або проект 

нормативно-правового 

акта   

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані 

сторони, яких 

планується 

залучити до 

консультацій  

 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій  

(телефон, e-mail)  

1. Формування особистості 

учня в освітньому процесі 

Нової Української Школи 

засідання за круглим 

столом 

січень Науково-педагогічні 

працівники, 

методисти, 

педагогічні працівники 

закладів освіти, 

представники 

громадськості 

Департамент освіти і 

науки обласної 

військової адміністрації 

uon.toda@edu.te.gov.ua. 

(0352)52 23 53 

2. Змішане навчання: як 

організувати якісний 

освітній процес у 2023 році в 

умовах військового часу 

конференція січень Науково-педагогічні 

працівники, 

методисти, 

педагогічні працівники 

закладів освіти, 

представники 

громадськості 

Департамент освіти і 

науки обласної 

військової адміністрації 

uon.toda@edu.te.gov.ua. 

(0352)52 23 53 

3. Організація безпечного 

освітнього середовища - 

виклик сучасності: 

перспективи та рішення 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

березень Представники місцевої 

влади, представники 

громадськості, 

учасники освітнього 

процесу 

Департамент освіти і 

науки обласної 

військової адміністрації 

uon.toda@edu.te.gov.ua. 

(0352)52 23 53 

4. Наш пошук і творчість – 

тобі, Україно! 

Науково- практична 

Конференція національно-

патріотичного 

спрямування 

квітень Науково-педагогічні 

працівники, 

методисти, 

педагогічні працівники 

закладів освіти, 

представники 

громадськості 

Департамент освіти і 

науки обласної 

військової адміністрації 

uon.toda@edu.te.gov.ua. 

(0352)52 23 53 



5. Особливості діяльності 

психологічної служби у 

системі освіти щодо 

розвитку стресостійкості 

учасників освітнього 

процесу в умовах війни 

Науково- практична 

конференція 

квітень Науково-педагогічні 

працівники, 

методисти, 

педагогічні працівники 

закладів освіти, 

представники 

громадськості 

Департамент освіти і 

науки обласної 

військової адміністрації 

uon.toda@edu.te.gov.ua. 

(0352)52 23 53 

6. VІІ Ґеретівські читання Всеукраїнська науково-

практична 

конференція 

червень Науково-педагогічні 

працівники, 

методисти, 

педагогічні працівники 

закладів освіти, 

представники 

громадськості 

Департамент освіти і 

науки обласної 

військової адміністрації 

uon.toda@edu.te.gov.ua. 

(0352)52 23 53 

7. Наукові, методичні та 

організаційні виклики для 

закладів освіти та 

громадськості щодо 

екологічної освіти та 

виховання у воєнний і 

післявоєнний періоди 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

червень Науково-педагогічні 

працівники, 

методисти, 

педагогічні працівники 

закладів освіти, 

представники 

громадськості 

Департамент освіти і 

науки обласної 

військової адміністрації 

uon.toda@edu.te.gov.ua. 

(0352)52 23 53 

8. Організація освітнього 

процесу в умовах воєнного 

стану: виклики та рішення 

конференція серпень Представники 

місцевої влади, 

представники 

громадськості, 

учасники освітнього 

процесу 

Департамент освіти і 

науки обласної 

військової адміністрації 

uon.toda@edu.te.gov.ua. 

(0352)52 23 53 

9. Про забезпечення надання 

якісних освітніх послуг 

дітям з особливими 

освітніми потребами, дітям з 

числа внутрішньо 

переміщених осіб 

засідання за круглим 

столом 

вересень Науково-педагогічні 

працівники, 

методисти, педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

Департамент освіти і 

науки обласної 

військової адміністрації 

uon.toda@edu.te.gov.ua. 

(0352)52 23 53 

10. Розвиток професійної 

майстерності педагога в 

умовах нової 

соціокультурної реальності 

VІ Міжнародна науково-

практична конференція 

жовтень Науково-педагогічні 

працівники, 

методисти, 

педагогічні 

працівники закладів 

Департамент освіти і 

науки обласної 

військової адміністрації 

uon.toda@edu.te.gov.ua. 

(0352)52 23 53 



освіти 

11. Ціннісні орієнтири 

сучасної освіти в умовах 

сьогодення крізь призму 

Української Хартії вільної 

людини 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

жовтень Науково-педагогічні 

працівники, 

методисти, 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти, представники 

громадськості 

Департамент освіти і 

науки обласної 

військової адміністрації 

uon.toda@edu.te.gov.ua. 

(0352)52 23 53 

12. Використання технологій 

менеджменту якості в 

управлінні закладами освіти 

всеукраїнська науково-

практична конференція 

листопад Науково-педагогічні 

працівники, 

методисти, 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти, представники 

громадськості 

Департамент освіти і 

науки обласної 

військової адміністрації 

uon.toda@edu.te.gov.ua. 

(0352)52 23 53 

13. Організація та проведення 

Міжнародного форуму у 

Збаразькому замку 

форум вересень Представники влади, 

іноземні делегації, 

представники бізнесу 

та громадськості 

Наталія Зарицька, 

начальник управління 

міжнародного економічного 

співробітництва та 

інвестиційних проектів 

обласної військової 

адміністрації, e-mail: 

mail@ums.te.gov.ua тел.: 

(0352) 52 08 65 

14. Виявлення проблемних 

питань щодо реалізації 

проєктів міжнародної 

технічної допомоги 

опитування, анкетування протягом року Представники 

територіальних громад 

та громадських 

організацій 

Наталія Зарицька, 

начальник управління 

міжнародного економічного 

співробітництва та 

інвестиційних проектів 

обласної військової 

адміністрації, e-mail: 

mail@ums.te.gov.ua тел.: 

(0352) 52 08 65 

15. Організація та проведення 

Днів іноземних держав 

(Республіка Польща, Литва, 

Чеська Республіка, 

Республіка Хорватія) у 

зустрічі з громадськістю протягом року Представники 

іноземних країн, 

влади, громадськість 

Наталія Зарицька, 

начальник управління 

міжнародного економічного 

співробітництва та 

інвестиційних проектів 



Тернопільській області, які 

включатимуть низку 

соціально-економічних, 

культурних заходів 

обласної військової 

адміністрації, e-mail: 

mail@ums.te.gov.ua тел.: 

(0352) 52 08 65 

16. Проведення в області Дня 

Європи 

зустрічі з громадськістю травень Представники влади, 

іноземні делегації та 

громадськість 

Наталія Зарицька, 

начальник управління 

міжнародного економічного 

співробітництва та 

інвестиційних проектів 

обласної військової 

адміністрації, e-mail: 

mail@ums.te.gov.ua тел.: 

(0352) 52 08 65 

17. Оприлюднення 

інформаційно- 

аналітичних довідок про 

стан довкілля в 

Тернопільській області 

обговорення у 

рубриці веб-сайту 

управління екології та 

природних ресурсів 

щомісячно Представники 

громадських 

організацій області, 

засоби масової 

інформації 

Сафандула Анатолій 

Іванович, головний 

спеціаліст відділу 

формування екологічної 

мережі, природних ресурсів, 

екологічного моніторингу та 

зв’язків з громадськістю 

тел: (0352) 22-02-43 e-mail: 

tolantr@ukr.net 

18. Оприлюднення Реєстру 

укладених договорів про 

використання коштів 

обласного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища розпорядниками 

коштів нижчого рівня 

обговорення у рубриці: 

„Доступ до публічної 

інформації” веб-сайту 

управління екології та 

природних ресурсів 

щоквартально Представники 

громадських 

організацій області, 

засоби масової 

інформації 

Миколаєвич Ольга 

Миронівна, начальник 

відділу бухгалтерського 

обліку та організаційного 

забезпечення, планування і 

фінансування 

природоохоронних заходів 

та програм тел: (0352) 25-

95-66 e-mail: buheco@i.ua 

19. Про виконання: 

програми охорони 

навколишнього природного 

середовища в 

Тернопільській області на 

2021-2027 роки; програми 

розвитку водного 

обговорення у рубриках 

„Бюджетні програми” веб-

сайту управління екології 

та природних ресурсів 

щопівроку Представники 

громадських 

організацій області, 

засоби масової 

інформації 

Москалик Оксана 

Олександрівна головний 

спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та 

організаційного 

забезпечення, планування і 

фінансування 

mailto:mail@ums.te.gov.ua
mailto:mail@ums.te.gov.ua
mailto:tolantr@ukr.net
mailto:eco@i.ua
https://ecology.te.gov.ua/media/uploads/pr_vodngosp122021.pdf
https://ecology.te.gov.ua/media/uploads/pr_vodngosp122021.pdf
https://ecology.te.gov.ua/media/uploads/pr_vodngosp122021.pdf


господарства та водно-

екологічного оздоровлення 

природного середовища 

Тернопільської області на 

2022-2024 роки; програми 

державного моніторингу в 

галузі охорони 

атмосферного повітря зони 

„Тернопільська” на 2022-

2025 роки; програми 

охорони, захисту, 

використання та відновлення 

лісів Тернопільщини на 

2022-2026 роки 

природоохоронних заходів 

та програм тел: (0352) 25-

95-66 e-mail: 

оksana.eco@ukr.net 

20. Щодо розвитку заповідної 

справи в Тернопільській 

області 

засідання робочої групи 

щодо розвитку заповідної 

справи в Тернопільській 

області, електронні 

комунікації із 

застосуванням сучасних 

засобів електронного 

зв’язку 

ІІ-IV квартали Представники 

громадських 

організацій області, 

наукової 

громадськості, члени 

робочої групи, засоби 

масової інформації 

 

 

 

Леньків Ірина 

Володимирівна, головний 

спеціаліст відділу 

формування екологічної 

мережі, природних ресурсів, 

екологічного моніторингу та 

зв’язків з громадськістю 

тел: (0352) 25-95-62 e-mail: 

terpzf@ukr.net 

21. Про актуальні екологічні 

проблеми Тернопільської 

області та шляхи їх 

вирішення 

засідання Громадської 

ради при управлінні 

екології та природних 

ресурсів 

щоквартально Представники 

громадських 

організацій 

екологічного 

спрямування в області 

Карбонишин Галина 

Миколаївна, головний 

спеціаліст відділу 

формування екологічної 

мережі, природних ресурсів, 

екологічного моніторингу та 

зв’язків з громадськістю 

тел: (0352) 25-95-62 e-mail: 

galyna80eco@gmail.com 

22. Оприлюднення документів з 

оцінки впливу на довкілля 

на виконання вимог Закону 

України „Про оцінку впливу 

на довкілля”, збір та 

організація громадського 

обговорення в процесі 

процедури з оцінки 

впливу на довкілля 

планованої діяльності. 

упродовж року 

(по мірі 

надходження 

документів) 

Інститути 

громадянського 

суспільства, суб’єкти 

господарювання 

Груніна Світлана 

Олександрівна, головний 

спеціаліст відділу 

екологічної безпеки, оцінки 

впливу на довкілля та 

https://ecology.te.gov.ua/media/uploads/pr_vodngosp122021.pdf
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https://ecology.te.gov.ua/media/uploads/pr_vodngosp122021.pdf
mailto:ksana.eco@ukr.net
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опрацювання зауважень та 

пропозиції громадськості 

щодо оприлюдненої 

планованої діяльності 

Публікації на офіційному 

веб-сайті управління 

екології та природних 

ресурсів у рубриці 

„Оцінка впливу на 

довкілля” 

стратегічної екологічної 

оцінки тел: (0352) 22-02-20 

e-mail: ovdter@ukr.net 

Карбонишин Галина 

Миколаївна, головний 

спеціаліст відділу 

формування екологічної 

мережі, природних ресурсів, 

екологічного моніторингу та 

зв’язків з громадськістю 

тел: (0352) 25-95-62 

e-mail: 

galyna80eco@gmail.com 

23. Оприлюднення повідомлень 

про здійснення стратегічної 

екологічної оцінки 

документів державного 

планування 

публікації на офіційному 

веб-сайті управління 

екології та природних 

ресурсів у рубриці 

„Стратегічна екологічна 

оцінка” 

упродовж року 

(по мірі 

надходження 

заяв) 

Інститути 

громадянського 

суспільства 

Карбонишин Галина 

Миколаївна, головний 

спеціаліст відділу 

формування екологічної 

мережі, природних ресурсів, 

екологічного моніторингу та 

зв’язків з громадськістю 

тел: (0352) 25-95-62 

e-mail: 

galyna80eco@gmail.com 

Войтович Надія 

Ярославівна, начальник 

відділу екологічної безпеки, 

оцінки впливу на довкілля та 

стратегічної екологічної 

оцінки тел: (0352) 25-95-77 

e-mail: nadjysuk_85@ukr.net 

24. Інформаційна підтримка ГІС 

„Інтерактивна карта 

природно-заповідного фонду 

Тернопільської області” 

оприлюднення бази даних 

про території та об’єкти 

природно заповідного 

фонду Тернопільської 

області, об’єкти 

Смарагдової мережі, 

оселеща раритетних видів 

флори і фауни, робота з 

упродовж року Представники 

громадських 

організацій 

екологічного 

спрямування в області, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

Леньків Ірина 

Володимирівна, головний 

спеціаліст відділу 

формування екологічної 

мережі, природних ресурсів, 

екологічного моніторингу та 

зв’язків з громадськістю 
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громадянами та 

громадськими 

організаціями через 

систему зворотнього 

зв’язку 

тел: (0352) 25-95-62 e-mail: 

terpzf@ukr.net 

Карбонишин Галина 

Миколаївна, головний 

спеціаліст відділу 

формування екологічної 

мережі, природних ресурсів, 

екологічного моніторингу та 

зв’язків з громадськістю 

тел: (0352) 25-95-62 e-mail: 

galyna80eco@gmail.com 

25. Оприлюднення: 

переліку дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

об’єктів 2 і 3 груп в області; 

реєстру місць видалення 

відходів в області; реєстру 

об’єктів утворення, 

оброблення та утилізації 

відходів; паспортів 

бюджетних програм 

місцевого бюджету 

формування відкритих баз 

даних на веб сторінці 

управління екології та 

природних ресурсів 

обласної військової 

адміністрації і 

Єдиному державному 

вебпорталі відкритих 

даних 

упродовж року Інститути 

громадянського 

суспільства 

Карбонишин Галина 

Миколаївна, головний 

спеціаліст відділу 

формування екологічної 

мережі, природних ресурсів, 

екологічного моніторингу та 

зв’язків з громадськістю 

тел: (0352) 25-95-62 

e-mail: 

galyna80eco@gmail.com 

26. Питання соціального-

правового захисту дітей 

засідання за круглим 

столом 

листопад Релігійні громадські 

організації, 

представники 

територіальних 

громад 

Ростислав Дрозд начальник 

Служби у справах дітей 

52 63 63, 52 21 81 

mail@ssntoda.te.gov.ua 

27. Основні можливості та 

переваги телемедецини в 

Тернопільській області 

проведення „круглого 

столу” 

лютий Представники 

громадськості 

Шлапак Олександр 

Васильович, тел.51-70-11 

digital@te.gov.ua 

28. Впровадження цифрових 

рішень в роботі органів 

виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування 

громадське обговорення серпень Представники 

громадськості 

Вербовий Сергій Олегович 

тел. 51 70 11 

digital@te.gov.ua 

29. Цифрове перетворення 

громад 

проведення 

Форуму цифрової 

квітень Представники 

громадськості 

Шлапак Олександр 

Васильович тел.51-70-11 
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https://ecology.te.gov.ua/media/uploads/(%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0)%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8_%d0%bd%d0%b0_%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b8_%d0%b7%d1%80.xls
https://ecology.te.gov.ua/media/uploads/(%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0)%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8_%d0%bd%d0%b0_%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b8_%d0%b7%d1%80.xls
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трансформації digital@te.gov.ua 

30. Цифровий потенціал регіону проведення 

Форуму цифрової 

трансформації 

жовтень Представники 

громадськості 

Шлапак Олександр 

Васильович тел.51-70-11 

digital@te.gov.ua 

31. Звіт про виконання 

обласного бюджету за 2022 

рік 

публічне представлення 

інформації (за умови 

скасування воєнного 

стану) 

І квартал Усі соціальні групи 

населення 

Тернопільської області 

(працівники 

бюджетної сфери, 

науковці) 

Скибиляк Степан Іванович 

Директор департаменту 

фінансів 52-10-83 

02316032@mail.gov.ua 

 

 

32. Звіт про виконання 

обласного бюджету за 2022 

рік 

розгляд звіту на колегії 

обласної військової 

адміністрації та 

затвердження на сесії 

обласної ради 

І квартал Усі соціальні групи 

населення 

Тернопільської області 

(працівники 

бюджетної сфери, 

науковці) 

Скибиляк Степан Іванович 

Директор департаменту 

фінансів 52-10-83 

02316032@mail.gov.ua 

 

 

33. Звіт про виконання 

обласного бюджету за І 

півріччя 2023 року 

розгляд звіту на колегії 

обласної військової 

адміністрації та 

затвердження на сесії 

обласної ради 

ІІІ квартал Усі соціальні групи 

населення 

Тернопільської області 

(працівники 

бюджетної сфери, 

науковці) 

Скибиляк Степан Іванович 

Директор департаменту 

фінансів 52-10-83 
02316032@mail.gov.ua 

 

 

34. Розгляд проекту обласного 

бюджету на 2024 рік 
публічне представлення 

інформації на колегії 

обласної військової 

адміністрації (за умови 

скасування воєнного 

стану - на сесії обласної 

ради) 

Четвертий квартал 
Усі соціальні групи 

населення 

Тернопільської області 

(працівники 

бюджетної сфери, 

науковці) 

Скибиляк Степан Іванович 

Директор департаменту 

фінансів 52-10-83 
02316032@mail.gov.ua 

 

 

35. Надання висновку щодо 

доцільності надання 

підприємствам та 

організаціям громадських 

організацій осіб з 

інвалідністю права на 

користування пільгами з 

оподаткування 

засідання комісії з питань 

надання підприємствам та 

організаціям громадських 

організацій осіб з 

інвалідністю права на 

користування пільгами з 

оподаткування (голова 

комісії - заступник 

начальника обласної 

за 

надходженням 

документів 

підприємства 

громадських 

організацій осіб з 

інвалідністю області 

Гайдук Ігор, Смолій Оксана, 

Росоловський Володимир, 

Бакалець Володимир 52-63-

40 
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військової адміністрації) 

36. Про визнання/не визнання 

гуманітарною допомогою 

вантажів, які надійшли з-за 

кордону для благодійних 

організацій та інше 

засідання робочої групи з 

питань гуманітарної 

допомоги при обласній 

військовій адміністрації 

(керівник - заступник 

начальника обласної 

військової адміністрації ) 

за потреби голови громадських 

організацій осіб з 

інвалідністю, голова 

обласної організації 

Товариства Червоного 

Хреста України 

Олександра Бригадир 

Гайдук Ігор, Смолій Оксана, 

Ярощук Уляна 52-30-56 

37. Про питання, які турбують 

учасників бойових дій, 

учасників бойових дій - 

добровольців, захисників 

(захисниць) України, які 

брали (беруть) безпосередню 

участь у здійсненні заходів, 

необхідних для забезпечення 

оборони України, захисту 

безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією 

Російської Федерації проти 

України та членів їх сімей, 

членів сімей Героїв Небесної 

Сотні, постраждалих 

учасників Революції 

гідності, волонтерів 

засідання консультативної 

ради у справах ветеранів 

війни, сімей загиблих 

(померлих) захисників 

України (голова ради - 

начальник відділу 

Міністерства у справах 

ветеранів України у 

Тернопільській області) 

за потреби представники 

громадських 

організацій учасників 

бойових дій АТО, 

ООС, учасників 

бойових дій- 

добровольців, 

волонтерів 

Казюк Микола, Смолій 

Оксана, Малинович Оксана 

52-66-32 

38. Визнання та встановлення 

статусу ,,Учасник бойових 

дій - Доброволець” 

засідання комісії з 

визнання та встановлення 

статусу учасника бойових 

дій - добровольця (голова 

комісії - заступник 

начальника обласної 

військової адміністрації ) 

за потреби представники 

громадських 

організацій учасників 

бойових дій-

добровольців 

Гайдук Ігор, Смолій Оксана, 

Малинович Оксана 52-66-32 

39. Визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

засідання регіональної 

комісії з визначення 

статусу осіб, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

за потреби голова громадської 

організації 

,,Тернопільська 

обласна організація 

інвалідів 

Гайдук Ігор, Смолій Оксана, 

Заболотна Марія 52-66-32 



катастрофи, та інших 

категорій громадян 

(голова комісії - заступник 

начальника обласної 

військової адміністрації) 

Всеукраїнської 

громадської 

організації інвалідів 

,,Союз Чорнобиль 

України” Олександр 

Деркач 

40. Визначення даних про 

заробітну плату працівників 

за роботу в зоні відчуження 

в 1986-1990 роках 

засідання комісії обласної 

військової адміністрації з 

визначення даних про 

заробітну плату 

працівників за роботу в 

зоні відчуження в 1986-

1990 роках 

за потреби представники обласної 

громадської 

організації 

,,Тернопільська 

обласна організація 

інвалідів 

Всеукраїнської 

громадської 

організації інвалідів 

,,Союз Чорнобиль 

України” 

Гайдук Ігор, Воронка Олег, 

Рибак Лілія 52-06-60 

41. Про виділення коштів з 

обласної програми 

,,Ветеран” обласним 

громадським організаціям 

ветеранів на конкурсній 

основі 

відкритий захист 

конкурсних пропозицій, 

поданих обласними 

громадськими 

організаціями ветеранів 

березень обласні громадські 

організації ветеранів 

Смолій Оксана, Базилінська 

Надія 52-32-80 

42. Про виділення коштів з 

обласної програми 

,,Турбота” обласним 

громадським організаціям 

осіб з інвалідністю на 

конкурсній основі 

відкритий захист 

конкурсних пропозицій, 

поданих обласними 

громадськими 

організаціями осіб з 

інвалідністю 

березень обласні громадські 

організації осіб з 

інвалідністю 

Смолій Оксана, Базилінська 

Надія 52-32-80 

43. Про заходи до 37-х роковин 

Чорнобильської катастрофи 

нарада керівництва 

обласної військової 

адміністрації з 

представниками обласної 

громадської організації 

,,Тернопільська обласна 

організація інвалідів 

Всеукраїнської 

громадської 

квітень представники обласної 

громадської 

організації 

,,Тернопільська 

обласна організація 

інвалідів 

Всеукраїнської 

громадської 

організації інвалідів 

Гайдук Ігор, Смолій Оксана, 

Заболотна Марія 52-66-32 



організації інвалідів 

,,Союз Чорнобиль 

України” 

,,Союз Чорнобиль 

України” 

44. Про проблемні питання 

щодо соціального захисту 

населення області 

засідання громадської 

ради департаменту 

соціального захисту 

населення 

ІІ квартал обласні громадські 

організації ветеранів, 

обласні громадські 

організації осіб з 

інвалідністю, інші 

зацікавлені 

представники 

громадських 

організацій 

Голик Зеновій, Смолій 

Оксана, Росоловський 

Володимир 52-27-52 

45. Про соціальний захист осіб з 

інвалідністю. До 

Міжнародного Дня осіб з 

інвалідністю 

засідання громадської 

ради департаменту 

соціального захисту 

населення 

IV квартал обласні громадські 

організації осіб з 

інвалідністю 

Голик Зеновій, Смолій 

Оксана, Росоловський 

Володимир 52-27-52 

46. Про заходи до Дня 

вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

нарада керівництва 

обласної військової 

адміністрації з 

представниками обласної 

громадської організації 

,,Тернопільська обласна 

організація інвалідів 

Всеукраїнської 

громадської організації 

інвалідів ,,Союз 

Чорнобиль України” 

грудень представники обласної 

громадської 

організації 

,,Тернопільська 

обласна організація 

інвалідів 

Всеукраїнської 

громадської 

організації інвалідів 

,,Союз Чорнобиль 

України” 

Гайдук Ігор, Смолій Оксана, 

Заболотна Марія 52-66-32 

47. 
Координація заходів з 

питань сім’ї, гендерної 

рівності, запобігання 

домашньому насильству, 

протидії торгівлі людьми та 

вирішення проблемних 

питань різних груп 

населення, в тому числі 

постраждалих від конфлікту, 

пов’язаного із збройною 

засідання обласної 

координаційної ради з 

питань сім’ї, гендерної 

рівності, запобігання 

домашньому насильству 

та протидії торгівлі 

людьми (керівник - 

заступник начальника 

обласної військової 

адміністрації) 

щокварталу представники 

структурних 

підрозділів обласної 

військової 

адміністрації, 

громадських 

організацій, Головного 

управління 

Національної поліції в 

Тернопільській 

області, благодійного 

Гайдук Ігор, Смолій Оксана, 

Росоловський Володимир, 

Василишина Олена 52-01-20 



агресією Російської 

Федерації проти України 

фонду ,,Карітас” 

48. Розроблення Стратегії 

розвитку Тернопільської 

області на 2021-2027 роки та 

плану заходів з її реалізації у 

2024-2027 роках 

 

 

 

засідання експертної 

фокус-групи 

,,Стратегування розвитку 

сфер демографії, 

зайнятості, трудових 

ресурсів, доходів 

населення, соціальної 

сфери” 

за потреби науковці, 

представники 

громадських 

організацій 

Смолій Оксана, Воронка 

Олег, Іваненко Наталія 52-

63-40 

49. Профілактика СНІД, 

наркоманії, куріння, 

інфекційних захворювань, 

харчових отруєнь, отруєнь 

грибами та пропаганди 

здорового способу життя. 

пропагандистські акції. 

Організація та проведення 

заходів у дні, які визнані 

ВООЗ, пам’ятними та 

значними датами. 

 

впродовж року громадяни регіону, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

50. Грудне вигодовування, 

Всесвітній день довкілля, 

Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом та Всесвітній день 

боротьби з тютюнокурінням 

проведення місячників, 

присвячених до 

зазначених днів 

впродовж року громадяни регіону, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

51. Забезпечення 

цілеспрямованої 

просвітницької роботи через 

канали масової інформації 

(преса, радіо, телебачення) з 

метою формування 

громадської думки, цінності 

орієнтацій різноманітних 

груп населення щодо 

здорового способу життя 

відео конференції, 

виступи по телебаченню, 

радіо тощо 

впродовж року громадяни регіону, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

52. Проведення санітарно- 

освітньої роботи серед 

населення області (лекції, 

пам’ятки, брошури) 

зустрічі впродовж року громадяни регіону, 

інститути 

громадянського 

суспільства 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

53. Підготовка докторів 

філософії на сучасному 

етапі: обмін досвідом та 

Всеукраїнська науково-

методична конференція з 

міжнародною участю 

лютий фахова та експертна 

громадськість 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 
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кращі практики 

54. Актуальні питання вищої 

медичної освіти з 

формування практичних 

навичок і компетенцій 

лікаря загальної практики - 

сімейного лікаря 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

лютий фахова та експертна 

громадськість, 

громадська організація 

„Асоціація сімейної 

медицини 

Тернопільщини” 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

55. Оптимізація 

мультидисциплінарного 

підходу до діагностики та 

лікування 

науково-практична 

конференція 

березень фахова експертна 

громадськість 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

56. XXVII Міжнародний 

медичний конгрес студентів 

і молодих вчених 

конгрес квітень фахова експертна 

громадськість 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

57. Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку вищої 

медичної (фармацевтичної) 

освіти в Україні 

ХХ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

травень фахова експертна 

громадськість 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

58. Професійна лінгводидактика 

в контексті особистісної 

парадигми 

II науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

червень фахова експертна 

громадськість 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

59. Здобутки клінічної та 

експериментальної 

медицини 

підсумкова LXVI науково-

практична конференція 

 

червень фахова експертна 

громадськість 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

60. Актуальні питання 

діагностики, лікування, 

раціональної 

фармакотерапії, 

профілактики та реабілітації 

в практиці сімейного лікаря 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

червень фахова експертна 

громадськість 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

61. Перспективи розвитку 

медичної та фізичної 

реабілітації на різних рівнях 

надання медичної допомоги 

Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 

 

вересень фахова експертна 

громадськість 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

62. Імунопатологія при 

захворюваннях органів 

дихання і травлення 

XІ Науковий симпозіум 

 

 

Жовтень 

 

 

фахова експертна 

громадськість 

 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

 

63. Медикаментозні і науково-практична жовтень фахова експертна (0352) 52 10 71, 
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немедикаментозні 

можливості ведення 

пацієнтів у загально- 

лікарській практиці” 

конференція з 

міжнародною участю 

громадськість uozodater@gmail.com 

64. Медико-соціальні проблеми 

дитячого віку 

Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 

жовтень фахова експертна 

громадськість 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

65. Раціональний менеджмент і 

фармацевтична опіка 

пацієнтів із коморбідністю в 

загальнолікарській 

практиці” 

науковий симпозіум з 

міжнародною участю 

грудень фахова експертна 

громадськість 

(0352) 52 10 71, 

uozodater@gmail.com 

66. Підсумки творчої та 

фінансово-господарської 

діяльності закладів культури 

і мистецтв області за 2022 

рік і завдання на 2023 рік; 

Підсумки розгляду звернень 

громадян, що надійшли до 

департаменту культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації упродовж 2022 

року 

засідання колегії 

департаменту культури та 

туризму обласної 

військової адміністрації 

березень департамент культури 

та туризму; заклади 

культури обласного 

підпорядкування 

Департамент культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації Байталюк 

Світлана Анатоліївна, 

(0352) 52-31-80 

mail.culture@te.gov.ua 

67. Про участь об’єднань 

національних меншин і 

корінних народів у захисті 

України, допомозі воїнам і 

вимушеним переселенцям, а 

також збереженню і 

розвитку культур і духовних 

традицій всіх етносів 

України в умовах війни 

 

 

 

 

засідання ради 

національно- культурних 

товариств національних 

меншин при обласній 

військовій адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

березень департамент 

культури та туризму; 

національно- 

культурні товариства 

національних меншин; 

науково-дослідний 

центр вивчення 

національних меншин 

та міжетнічних 

відносин ТНПУ ім. 

В.Гнатюка 

управління етнополітики, 

свободи совісті та цифрових 

трансформацій 

департаменту культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації, телефон/факс: 

(0352) 52-31-80 e-mail: 

mail.culture@te.gov.ua 
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68. Про заходи зі збереження 

культових будівель - 

визначних пам'яток 

архітектури національного 

та місцевого значення на 

території Тернопільської 

області 

засідання ради церков і 

релігійних організацій при 

обласній військовій 

адміністрації 

квітень керівники релігійних 

організацій - члени 

ради церков і 

релігійних організацій 

при обласній 

військовій 

адміністрації; фахівці 

Тернопільського 

обласного центру 

охорони та наукових 

досліджень пам'яток 

культурної спадщини; 

департамент, культури 

та туризму обласної 

військової 

адміністрації 

управління етнополітики, 

свободи совісті та цифрових 

трансформацій 

департаменту культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації, телефон/факс: 

(0352) 52-31-80 e-mail: 

mail.culture@te.gov.ua 

69. Реалізація органами 

місцевого самоврядування 

державної політики у сфері 

культури на прикладі 

Байковецької територіальної 

громади; Про стан 

виконавської дисципліни в 

департаменті культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації з реалізації 

завдань, визначених 

нормативно-правовими 

актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, 

розпорядчими документами 

начальника обласної 

військової адміністрації, 

наказами департаменту 

засідання колегії 

департаменту культури та 

туризму обласної 

військової адміністрації 

червень департамент 

культури та туризму; 

заклади культури 

обласного 

підпорядкування; 

Байковецька ТГ 

Департамент культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації Байталюк 

Світлана Анатоліївна, 

(0352) 52-31-80 

mail.culture@te.gov.ua 

70. Реалізація Стратегії 

сприяння реалізації прав і 

засідання фокус-групи червень департамент 

культури та туризму; 

управління етнополітики, 

свободи совісті та цифрових 

mailto:mail.culture@te.gov.ua
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можливостей осіб, які 

належать до ромської 

національної меншини, в 

українському суспільстві на 

період до 2030 року 

національно- 

культурні товариства 

національних меншин; 

науково-дослідний 

центр вивчення 

національних меншин 

та міжетнічних 

відносин ТНПУ 

ім.В.Гнатюка 

трансформацій 

департаменту культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації, телефон/факс: 

(0352) 52-31-80 e-mail: 

mail.culture@te.gov.ua 

71. Про створення Залозецького 

краєзнавчого музею - центру 

культурного життя громади; 

Про стан розвитку 

туристичної галузі 

Тернопільської області у 

2023 році; Про підсумки 

фінансово- господарської 

діяльності закладів культури 

області за 9 місяців 2023 

року; Про підсумки розгляду 

звернень громадян, що 

надійшли до департаменту 

культури та туризму 

засідання колегії 

департаменту культури та 

туризму обласної 

військової адміністрації 

жовтень департамент культури 

та туризму; заклади 

культури обласного 

підпорядкування; 

Залозецька ТГ 

Департамент культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації Байталюк 

Світлана Анатоліївна, 

(0352) 52-31-80 

mail.culture@te.gov.ua 

72. Обговорення питань 

національно-культурних 

потреб національних 

меншин в області 

засідання ради 

національно- культурних 

товариств національних 

меншин при обласній 

військовій адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

листопад департамент культури 

та туризму; 

національно- 

культурні товариства 

національних меншин; 

науково-дослідний 

центр вивчення 

національних меншин 

та міжетнічних 

відносин ТНПУ ім. 

В.Гнатюка 

управління етнополітики, 

свободи совісті та цифрових 

трансформацій 

департаменту культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації, телефон/факс: 

(0352) 52-31-80 e-mail: 

mail.culture@te.gov.ua 

73. Про релігійну ситуацію, стан засідання ради церков і грудень керівники релігійних управління етнополітики, 
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державно-церковних 

відносин в області за 12 

місяців 2023 року 

релігійних організацій при 

обласній військовій 

адміністрації 

організацій - члени 

ради церков і 

релігійних організацій 

при обласній 

військовій 

адміністрації; фахівці 

Тернопільського 

обласного центру 

охорони та наукових 

досліджень пам'яток 

культурної спадщини; 

департамент культури 

та туризму обласної 

військової 

адміністрації 

свободи совісті та цифрових 

трансформацій 

департаменту культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації, телефон/факс: 

(0352) 52-31-80 

e-mail: 

mail.culture@te.gov.ua 

74. Про базову мережу закладів 

культури області 

департамент культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації; Про стан 

виконавської дисципліни в 

департаменті культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації; Про основні 

культурно- мистецькі заходи 

на 2024 рік 

засідання колегії 

департаменту культури та 

туризму обласної 

військової адміністрації 

грудень департамент 

культури та туризму; 

заклади культури 

обласного 

підпорядкування 

Департамент культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації Байталюк 

Світлана Анатоліївна, 

(0352) 52-31-80 

mail.culture@te.gov.ua 

75. Актуальні питання охорони 

культурної спадщини 

засідання консультативної 

ради з питань охорони 

культурної спадщини при 

департаменті 

 

 

щоквартально фахівці в галузі 

збереження культурної 

спадщини, науковці, 

архітектори, 

представники 

громадськості 

Департамент культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації Байталюк 

Світлана Анатоліївна, 

(0352) 52-31-80 

mail.culture@te.gov.ua 

76. Питання присудження 

персональних стипендій 

обласної військової 

адміністрації та обласної 

засідання комісії з 

присудження 

персональних стипендій 

обласної військової 

раз на рік представники обласної 

військової 

адміністрації та 

обласної ради, творчих 

Департамент культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації Байталюк 

Світлана Анатоліївна, 

mailto:mail.culture@te.gov.ua
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ради відомим діячам 

культури і мистецтва області 

(проєкт розпорядження 

начальника обласної 

військової адміністрації) 

адміністрації та обласної 

ради відомим діячам 

культури і мистецтва 

області 

спілок, громадських 

організацій, діячі 

культури 

(0352) 52-31-80 

mail.culture@te.gov.ua 

77. Питання присудження 

обласних премій в галузі 

культури (проєкт 

розпорядження начальника 

обласної військової 

адміністрації та голови 

обласної ради) 

засідання комітету з 

присудження обласних 

премій в галузі культури 

раз на рік представники обласної 

військової 

адміністрації та 

обласної ради, творчих 

спілок, громадських 

організацій, діячі 

культури 

Департамент культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації Байталюк 

Світлана Анатоліївна, 

(0352) 52-31-80 

mail.culture@te.gov.ua 

78. Питання атестації 

педагогічних працівників 

закладів (установ) освіти 

сфери культури 

 

 

 

атестаційна комісія з 

атестації педагогічних 

працівників закладів 

(установ) освіти сфери 

культури 

 

 

раз на рік представники 

департаменту 

культури та туризму; 

департаменту освіти і 

науки обласної 

військової 

адміністрації 

Департамент культури та 

туризму обласної військової 

адміністрації Байталюк 

Світлана Анатоліївна, 

(0352) 52-31-80 

mail.culture@te.gov.ua 

 

79. Організація та проведення 

днів підприємництва в 

рамках урочистих заходів з 

нагоди відзначення Дня 

підприємця 

засідання за круглим 

столом, тренінги, 

семінари з питань 

підприємництва та 

відзначення кращих 

підприємців області 

вересень представники 

громадських 

формувань 

підприємців та 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі обласної 

військової адміністрації/ 

Вітер Ірина Ярославівна – 

заступник директора 

департаменту - 

начальник управління 

розвитку реального сектору 

економіки e-mail: 

mail@economy.te.gov.ua 

80. Про проєкт плану заходів з 

реалізації у 2024-2027 роках 

Стратегії розвитку області 

на 2021-2027 роки 

електронні консультації з 

громадськістю 

вересень представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства, 

громадськість області 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі обласної 

військової адміністрації/ 

Кузишин Христина Іванівна 

- начальник відділу 

стратегічного розвитку e-

mail: 

mail@economy.te.gov.ua 

81. Про проєкт програми електронні консультації з листопад представники Департамент економічного 

mailto:mail.culture@te.gov.ua
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mailto:mail@economy.te.gov.ua
mailto:mail@economy.te.gov.ua


соціально-економічного та 

культурного розвитку 

Тернопільської області на 

2024 рік 

громадськістю інститутів 

громадянського 

суспільства, 

громадськість області 

розвитку і торгівлі обласної 

військової адміністрації/ 

Кузишин Христина Іванівна 

- начальник відділу 

стратегічного розвитку e-

mail: 

mail@economy.te.gov.ua 

82. Про забезпеченість 

містобудівною 

документацією об’єднаних 

територіальних громад та 

населених пунктів області 

електронні консультації щомісячно представники 

громадських 

організацій 

об’єднаних 

територіальних громад 

Заступник начальника 

управління- начальник 

відділу містобудування та 

архітектури департаменту 

архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства 

та енергозбереження 

обласної військової 

адміністрації Королюк О.В. 

83. Про розроблення проекту та 

внесення змін до проекту 

програм соціально 

економічного розвитку 

області на 2023 рік ( у межах 

компетенції департаменту) 

 

консультації 

 

щомісячно керівники органів 

місцевого 

самоврядування, 

представники 

громадськості 

Директор департаменту 

архітектури, містобудування 

,житлово-комунального 

господарства та 

енергозбереження обласної 

військової адміністрації 

Харченко В.М 

84. Про розроблення змін до 

проєкту обласної програми 

безперешкодного доступу 

осіб з інвалідністю до 

об’єктів житлового і 

громадського призначення 

на 2021-2025 роки 

консультації І квартал Керівники органів 

місцевого 

самоврядування, 

представники 

громадськості 

Заступник начальника 

управління- начальник 

відділу містобудування та 

архітектури департаменту 

архітектури, містобудування 

,житлово-комунального 

господарства та 

енергозбереження обласної 

військової адміністрації 

Королюк О.В., керівництво 

департаменту 

85. Про забезпеченість 

містобудівною 

документацією об’єднаних 

електронні консультації щомісячно представники 

громадських 

організацій 

Заступник начальника 

управління- начальник 

відділу містобудування та 

mailto:mail@economy.te.gov.ua


територіальних громад та 

населених пунктів області 

об’єднаних 

територіальних громад 

архітектури департаменту 

архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства 

та енергозбереження 

обласної військової 

адміністрації Королюк О.В. 

86. Про розроблення проекту та 

внесення змін до проекту 

програм соціально 

економічного розвитку 

області на 2023 рік ( у межах 

компетенції департаменту) 

 

консультації щомісячно керівники органів 

місц. самоврядування, 

представники 

громадськості 

Директор департаменту 

архітектури, містобудування 

,житлово-комунального 

господарства та 

енергозбереження обласної 

військової адміністрації 

Харченко В.М 

87. Про розроблення змін до 

проєкту обласної програми 

безперешкодного доступу 

осіб з інвалідністю до 

об’єктів житлового і 

громадського призначення 

на 2021-2025 роки 

консультації І квартал керівники органів 

місцевого 

самоврядування, 

представники 

громадськості 

Заступник начальника 

управління- начальник 

відділу містобудування та 

архітектури департаменту 

архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства 

та енергозбереження 

обласної військової 

адміністрації Королюк О.В., 

керівництво департаменту 

88. Впровадження програми 

кредитування молодіжного 

житлового будівництва в 

Тернопільській області на 

20232026 роки 

консультації щомісячно представники 

громадських 

організацій, мешканці 

Тернополя 

Заступник начальника 

управління- начальник 

відділу містобудування та 

архітектури департаменту 

архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства 

та енергозбереження 

обласної військової 

адміністрації Королюк О.В. 

89. Засідання депутатської 

комісії з питань розвитку 

місцевого самоврядування, 

засідання комісії щомісячно члени комісії та 

громадськість 

Директор департаменту 

архітектури, містобудування 

,житлово-комунального 



архітектури, будівництва, 

енергетики, транспорту, 

дорожнього та житлово-

комунального господарства 

господарства та 

енергозбереження обласної 

військової адміністрації 

Харченко В.М. 

90. Про стан впровадження 

Єдиної державної 

електронної системи у сфері 

будівництва 

консультації щомісячно працівники органів 

місцевого 

самоврядування 

Заступник начальника 

управління- начальник 

відділу містобудування та 

архітектури департаменту 

архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства 

та енергозбереження 

обласної військової 

адміністрації Королюк О.В. 

91. Про утворення в 

територіальних громадах 

уповноважених органів з 

питань містобудування та 

архітектури 

зустрічі щомісячно представники 

громадських 

організацій об’єднаних 

територіальних громад 

Директор департаменту 

архітектури, містобудування 

,житлово-комунального 

господарства та 

енергозбереження обласної 

військової адміністрації 

Харченко В.М. 

92. Засідання архітектурно- 

містобудівної ради при 

департаменті 

засідання щомісячно члени містобудівної 

ради, представники 

громадських 

організацій об’єднаних 

територіальних громад 

Директор департаменту 

архітектури, містобудування 

,житлово-комунального 

господарства та 

енергозбереження обласної 

військової адміністрації 

Харченко В.М. 

93. Про створення систем 

містобудівного кадастру в 

територіальних громадах 

зустрічі та консультації щомісячно представники 

громадських 

організацій об’єднаних 

територіальних громад 

Заступник начальника 

управління- начальник 

відділу містобудування та 

архітектури департаменту 

архітектури,містобудування 

,житлово-комунального 

господарства та 

енергозбереження обласної 

військової адміністрації 

Королюк О.В. 



94. Щодо видачі суб’єктам 

господарювання ліцензій на 

провадження господарської 

діяльності з 

теплопостачання, 

водопостачання та 

водовідведення 

проведення засідань 

ліцензійних комісій 

при надходженні 

заявок від 

суб'єктів 

господарювання 

представники 

громадських 

організацій, члени 

комісії 

Заступник директора 

департаменту- начальник 

управління житлово- 

комунального господарства 

та енергозбереження 

департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства 

та енергозбереження 

обласної військової 

адміністрації Близнюк С.С. 

95. Щодо забезпечення сталого 

проходження 

підприємствами паливно-

енергетичного комплексу, 

житлово- комунального 

господарства, об’єктами 

соціальної сфери та 

інфраструктури 

опалювального періоду 

2022/23 року 

наради І-ІІ квартал керівники органів 

місцевого 

самоврядування, 

представники 

громадськості 

Заступник директора 

департаменту- начальник 

управління житлово- 

комунального господарства 

та енергозбереження 

департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства 

та енергозбереження 

обласної військової 

адміністрації Близнюк С.С. 

96. Про впровадження та 

функціонування обласної 

системи енергетичного 

менеджменту 

наради щомісячно керівники органів 

місцевого 

самоврядування, 

представники 

громадськості 

Заступник директора 

департаменту- начальник 

управління житлово- 

комунального господарства 

та енергозбереження 

департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства 

та енергозбереження 

обласної військової 

адміністрації Близнюк С.С. 

97. Про розрахунки за спожиті 

енергоносії, дотримання 

доведених обсягів 

споживання природного газу 

та сталого функціонування 

наради щомісячно керівники органів 

місцевого 

самоврядування, 

представники 

громадськості 

Заступник директора 

департаменту- начальник 

управління житлово- 

комунального господарства 

та енергозбереження 



систем життєзабезпечення департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства 

та енергозбереження 

обласної військової 

адміністрації Близнюк С.С. 

98. Про підготовку підприємств 

житлово-комунального 

господарства до 

опалювального періоду 

2022-2023 року 

наради ІІ-ІІІ квартал керівники органів 

місцевого 

самоврядування, 

представники 

громадськості 

Заступник директора 

департаменту- начальник 

управління житлово- 

комунального господарства 

та енергозбереження 

департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства 

та енергозбереження 

обласної військової 

адміністрації Близнюк С.С. 

99. Щодо питань узгодження 

заборгованості з різниці в 

тарифах 

проведення засідань 

робочої групи 

при надходженні 

заявок від 

суб'єктів 

господарювання 

представники 

громадських 

організацій, члени 

робочої групи 

Заступник директора 

департаменту- начальник 

управління житлово- 

комунального господарства 

та енергозбереження 

департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства 

та енергозбереження 

обласної військової 

адміністрації Близнюк С.С. 

100. Щодо проведення відбору 

проектів з реалізації заходів 

обласної програми „Питна 

вода Тернопілля” на 2021-

2025 роки 

проведення засідань 

обласної комісії 

при надходженні 

заявок від 

суб'єктів 

господарювання 

представники 

громадських 

організацій, члени 

комісії 

Заступник директора 

департаменту- начальник 

управління житлово- 

комунального господарства 

та енергозбереження 

департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства 

та енергозбереження 

обласної військової 



адміністрації Близнюк С.С. 

101. Щодо ліквідації 

нелегального обігу та 

нелегальної торгівлі 

нафтопродуктами 

проведення засідання 

робочої групи 

протягом року у 

разі потреби 

представники 

громадських 

організацій, члени 

робочої групи 

Заступник директора 

департаменту- начальник 

управління житлово- 

комунального господарства 

та енергозбереження 

департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального господарства 

та енергозбереження 

обласної військової 

адміністрації Близнюк С.С. 

102. Проведення спільного 

засідання обласного 

об’єднання „Тернопільська 

обласна рада 

сільськогосподарських 

підприємств” ГО 

„Тернопільське обласне 

об’єднання асоціації 

фермерів” та приватних 

землевпорядників надання 

грантів, державної 

підтримки фермерським 

господарствам та іншим 

сільгоспвиробникам через 

електронний портал 

Державного аграрного 

реєстру та дія 

організаційні заходи упродовж року суб’єкти 

господарювання, 

громадськість області 

Департамент 

агропромислового розвитку 

обласної військової 

адміністрації Володимир 

Стахів 52-00-92 

mail@gusg.te.gov.ua 

103. Представлення виробничого 

та експортного потенціалу 

сільгосппідприємств та 

підприємств харчової 

промисловості на 

Міжнародних, 

загальнонаціональних та 

форум після завершення 

воєнного стану 

представники та 

громадськість області, 

іноземні делегації 

Департамент 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

Володимир Стахів 52-00-92 

mail@gusg.te.gov.ua 

mailto:mail@gusg.te.gov.ua
mailto:mail@gusg.te.gov.ua


галузевих виставкових 

заходах: 

,,Агро - 2023”, 

Міжнародному 

інвестиційному форумі, 

міжнародних виставках 

104. Наради за участю 

сільськогосподарських 

підприємств та фермерських 

господарств, територіальних 

громад області з реалізації 

земельної реформи: 

вітчизняної моделі обігу 

земель 

сільськогосподарського 

призначення 

організаційні заходи упродовж року суб’єкти 

господарювання, 

громадськість області 

Департамент 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

Володимир Стахів 52-00-92 

mail@gusg.te.gov.ua 

105. Засідання президії ради 

обласного об’єднання 

„Тернопільська обласна рада 

сільськогосподарських 

підприємств” з питань 

фінансової підтримки 

сільськогосподарських 

підприємств в 2023 році, 

проєктів змін до 

податкового кодексу на 2023 

рік, дотримання 

законодавства про працю, 

зайнятості та інших 

правових актів, ринку землі 

та стабільної роботи 

господарств у військовий 

час, функціонування 

державного аграрного 

реєстру 

організаційні заходи упродовж року суб’єкти 

господарювання, 

громадськість області 

Департамент 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

Володимир Стахів 52-00-92 

mail@gusg.te.gov.ua 

106. Проведення онлайн 

конференцій з 

сільськогосподарськими 

форум лютий-березень об’єднанні 

територіальні громади, 

громадські організації, 

Департамент 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

mailto:mail@gusg.te.gov.ua
mailto:mail@gusg.te.gov.ua


товаровиробниками та 

пасічниками щодо 

алгоритму взаємодії 

пасічників, аграріїв та 

органів місцевої влади під 

час обробітку полів, 

попередження та 

недопущення отруєння 

бджіл. 

пасічники та 

товаровиробники 

Володимир Стахів 52-00-92 

mail@gusg.te.gov.ua 

107. До 80-річчя від Дня 

народження Мирослава 

Коцюлима 

документальна виставка 

(стаціонарна та в режимі 

онлайн) 

січень Представники 

громадськості 

Кулик Марія, заступник 

директора- начальник 

відділу інформації та 

використання документів 

(0352) 52-26-18, е-mail: 

m.kulyk.archive_te 

@arch.gov.ua 

108. „Організація безпечного 

освітнього середовища- 

виклик сучасності: 

перспективи та рішення” 

всеукраїнська науково-

практична конференція 

березень Тернопільський 

обласний комунальний 

інститут післядиплом- 

ної педагогічної 

освіти, Тернопільсь-

кий обласний 

краєзнавчий музей, 

представники 

громадськості 

Полянський Федір, 

директор (0352) 52-26-18, е-

mail: f.polyansky. 

archive_te@arch. gov.ua 

109. До 120-річчя від дня 

народження блаженнійшого 

отця-редемпториста Зенона 

Ковалика 

документальна виставка 

(стаціонарна та в режимі 

онлайн) 

серпень Тернопільський 

обласний комунальний 

інститут післядиплом- 

ної педагогічної 

освіти, Тернопільсь-

кий обласний 

краєзнавчий музей, 

представники 

громадськості 

Кулик Марія, заступник 

директора- начальник 

відділу інформації та 

використання документів 

(0352) 52-26-18, е-mail: 

m.kulyk.archive_te 

@arch.gov.ua 

 

 

110. До 75-річчя від дня 

народження Богдана-Романа 

Хаварівського 

документальна виставка 

(стаціонарна та в режимі 

онлайн) 

вересень Тернопільський 

обласний комунальний 

інститут післядиплом- 

ної педагогічної 

Кулик Марія, заступник 

директора- начальник 

відділу інформації та 

використання документів 

mailto:mail@gusg.te.gov.ua


освіти, Тернопільсь-

кий обласний 

краєзнавчий музей, 

представники 

громадськості 

(0352) 52-26-18, е-mail: 

m.kulyk.archive_te 

@arch.gov.ua 

111. „Ціннісні орієнтири сучасної 

освіти в умовах сьогодення 

крізь призму Української 

хартії вільної людини” 

всеукраїнська науково-

практична конференція 

жовтень Тернопільський 

обласний комунальний 

інститут післядиплом- 

ної педагогічної 

освіти, Тернопільсь-

кий обласний 

краєзнавчий музей, 

представники 

громадськості, 

представники 

громадськості 

Полянський Федір, 

директор (0352) 52-26-18, е-

mail: f.polyansky. 

archive_te@arch. gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

112. До 90-роковин Голодомору 

1932-1933 років 

документальна виставка 

(стаціонарна та в режимі 

онлайн) 

листопад Тернопільський 

обласний комунальний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

Тернопільський 

обласний краєзнавчий 

музей, представники 

громадськості 

Кулик Марія, заступник 

директора- начальник 

відділу інформації та 

використання документів 

(0352) 52-26-18, е-mail: 

m.kulyk.archive_te@ 

arch.gov.ua 

113. До Дня Революції Гідності 

документальна виставка 

(стаціонарна та в режимі 

онлайн) 

 

 

 

 

листопад Тернопільський 

обласний комунальний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

Тернопільський 

обласний краєзнавчий 

музей, представники 

громадськості 

Кулик Марія, заступник 

директора- начальник 

відділу інформації та 

використання документів 

(0352) 52-26-18, е-mail: 

m.kulyk.archive_te@ 

arch.gov.ua 

 

 

114. „VII Ґеретівські читання” всеукраїнська науково-

практична конференція 

вересень Тернопільський 

обласний комунальний 

інститут 

післядипломної 

Полянський Федір, 

директор (0352) 52-26-18, е-

mail: f.polyansky. 

archive_te@arch. gov.ua 



педагогічної освіти, 

Тернопільський 

обласний краєзнавчий 

музей, представники 

громадськості 

 

 

 

115. Історико-краєзнавча рада засідання щокварталу члени ради, 

представники 

громадськості 

Полянський Федір, 

директор (0352) 52-26-18, е-

mail: f.polyansky. 

archive_te@arch. gov.ua 

116. Обговорення нормативно-

правових актів органів 

виконавчої влади та 

прийняття конструктивних 

рішень у сфері державного 

управління політичними 

процесами на території 

області, розбудови 

громадянського суспільства 

та встановлення діалогу між 

владою та громадськими 

об’єднаннями. 

засідання громадської 

ради при обласній 

військовій адміністрації 

щоквартально інститути 

громадянського 

суспільства 

Управління інформаційної  

політики та комунікацій з 

громадськістю 

обласної військової 

адміністрації Василенко 

Ганна 52-07-91 

mail.uvp@te.gov.ua 

 

117. Обговорення питання 

видання творів місцевих 

авторів художньої, 

публіцистичної, краєзнавчої 

та культурно - освітньої 

спрямованості, які мають 

суспільно-естетичну 

цінність 

засідання обласної 

видавничої ради 

щоквартально письменники, поети, 

творчі об’єднання 

Управління інформаційної  

політики та комунікацій з 

громадськістю 

обласної військової 

адміністрації Василенко 

Ганна 52-07-91 

mail.uvp@te.gov.ua 

 

118. Проведення нарад та 

засідань оргкомітетів з 

питань відзначення 

пам’ятних дат та 

вшанування визначних 

особистостей у 

Тернопільській області 

засідання організаційного 

комітету, нарада 

протягом року працівники органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

Управління інформаційної  

політики та комунікацій з 

громадськістю 

обласної військової 

адміністрації Василенко 

Ганна 52-07-91 

mail.uvp@te.gov.ua 

mailto:mail.uvp@te.gov.ua
mailto:mail.uvp@te.gov.ua
mailto:mail.uvp@te.gov.ua


119. Громадське обговорення 

проєкту програми розвитку 

громадянського суспільства 

у Тернопільській області  

електронні консультації IV квартал представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

Управління інформаційної  

політики та комунікацій з 

громадськістю 

обласної військової 

адміністрації Василенко 

Ганна 52-07-91 

mail.uvp@te.gov.ua 

120. Проведення конкурсу з 

визначення програм 

(проектів, заходів), 

розроблених інститутами 

громадянського суспільства, 

для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова 

підтримка 

засідання конкурсної 

комісії 

І квартал Представники органів 

виконавчої влади, 

інститутів 

громадянського 

суспільства, учасники 

конкурсу – 

представники 

громадських 

організацій 

Управління інформаційної  

політики та комунікацій з 

громадськістю 

обласної військової 

адміністрації Василенко 

Ганна 52-07-91 

mail.uvp@te.gov.ua 

121. Проведення круглого столу з 

питань формування 

конкурсних заявок 

інститутів громадянського 

суспільства для участі у 

конкурсі з визначення 

програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами 

громадянського суспільства 

круглий стіл І квартал представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

Управління інформаційної  

політики та комунікацій з 

громадськістю 

обласної військової 

адміністрації Василенко 

Ганна 52-07-91 

mail.uvp@te.gov.ua 

 

 

Начальник управління інформаційної політики  

та комунікацій з громадськістю 

обласної військової адміністрації                                                                                                                                     Ганна ВАСИЛЕНКО 
     

Мар’ян Когут  52 07 91 

mailto:mail.uvp@te.gov.ua
mailto:mail.uvp@te.gov.ua
mailto:mail.uvp@te.gov.ua

