
Протокол №6 

засідання Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації 

 

м. Тернопіль                                                     13 липня 2021 року 

 

Головуючий:  Федорейко Валерій Степанович  

 

Секретар:       Воронін Володимир Миколайович 

 

Присутні:      19 представників Громадської ради (реєстр - додаток №1)  

 

Запрошені:  Заступник голови Тернопільської ОДА Устенко Віктор  

                       Володимирович, Чайка Леонід Михайлович, Кізілов Вячеслав  

                       Анатолійович, в.о. начальника   Регіонального офісу водних  

                      ресурсів у Тернопільській області Озеранець Олег Тарасович,  

                      начальник Управління екології та природних ресурсів  

                      Тернопільської  облдержадміністрації Сінгалевич Орест  

                      Васильович, директор Департаменту агропромислового  

                      розвитку облдержадміністрації Стахів Володимир Миронович¸  

                      начальник Управління інформаційної політики та комунікацій з  

                      громадськістю облдержадміністрації Василенко Ганна  

                      Миколаївна і спеціаліст управління Уляна Коваль, експерт з  

                      питань екології Бицюра Леонід Олексійович, представники ЗМІ 

                    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін до складу Громадської ради при 

Тернопільській облдержадміністрації. 

(інформація голови Громадської ради Федорейка В.С. ) 

 

2. Про заходи щодо Державної підтримка галузей тваринництва, 

зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури 

(рибництва) та підготовку пропозицій до відповідних  нормативних 

документів до Кабінету Міністрів України та Міністерства АПК 

стосовно виділення коштів для часткового їх відшкодування державою 

при будівництві та реконструкції об’єктів зберігання та переробки 

агропродукції. 

 (інформації керівника постійної комісії Громадської ради з питань 

розвитку аграрного сектору, дотримання податкового і земельного 

законодавства, енергоефективності Іскерського І.С. та директора 

Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Стахіва 

В.М.) 

 

3. Про стан   виконання програм розвитку водного господарства та 

водно-екологічного оздоровлення природного середовища 
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Тернопільської  області на період до 2021 року та схвалення пропозицій 

до розробленого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 

України  проекту «Стратегії розвитку водної політики України - Водна 

стратегія України». 

 (інформації керівника постійної комісії Громадської ради з питань 

дотримання антикорупційного, екологічного, лісового, транспортного та 

дорожнього законодавства Марценишина Р.І., в.о. начальника   Регіонального 

офісу водних ресурсів у Тернопільській області Озеранця О.Т., начальника                      

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської                     

облдержадміністрації Сінгалевича О.В., експерта з питань екології Бицюри 

Л.О. ) 

 

4. Про звіт щодо виконання Першого річного плану роботи 

Громадської ради  на 2020-2021 р.р. та затвердження другого річного 

плану роботи Громадської ради на 2021-2022 р.р. 

(інформація секретаря Громадської ради Вороніна В.М.) 

 

5. Різне: Про визначення найбільш активних і фахових 

представників Громадської ради щодо відзначення їх державними 

нагородами і відзнаками органів виконавчої влади до 30-річчя 

Незалежності України.  

(інформація голови Громадської ради Федорейка В.С.). 

 

1. Слухали: інформацію голови Громадської ради Федорейка В.С. про 

надходження заяви від Громадської організації «Спілка військових 

священників» щодо прийняття до складу Громадської ради при 

Тернопільській облдержадміністрації Кізілова Вячеслава Анатолійовича. 

Ухвалили: 

1.Прийняти до уваги інформацію голови Громадської ради Федорейка 

В.С. та: 

1.1.Задовольнити заяву Громадської організації «Спілка військових 

священників» і прийняти до складу Громадської ради при Тернопільській 

облдержадміністрації Кізілова Вячеслава Анатолійовича.  

1.2. Секретаріату невідкладно підготувати і надіслати керівництву 

Тернопільської облдержадміністрації пакети документів для підготовки 

відповідного розпорядження щодо змін у складі Громадської ради. 

 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

2. Слухали: інформації члена Правління Громадської ради при 

облдержадміністрації Іскерського І.С. та директора Департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації Стахіва В.М. про заходи 

щодо Державної підтримка галузей тваринництва, зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) та підготовку 
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пропозицій до відповідних  нормативних документів до Кабінету Міністрів 

України та Міністерства АПК стосовно виділення коштів для часткового їх 

відшкодування державою при будівництві та реконструкції об’єктів 

зберігання та переробки агропродукції. 

Ухвалили:  

2. Прийняти до уваги інформації члена Правління Громадської ради 

Іскерського І.С. і директора Департаменту агропромислового розвитку 

облдержадміністрації Стахіва В.М.  та: 

2.1. Іскерському І.С. спільно із профільним  структурами  органів 

виконавчої влади і місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями 

аграрної сфери забезпечити моніторинг стану виділення коштів для 

часткового їх відшкодування державою при будівництві та реконструкції 

об’єктів зберігання та переробки агропродукції. 

2.2. Постійній комісії Громадської ради з питань розвитку аграрного 

сектору, дотримання податкового законодавства, енергоефективності 

регулярно інформувати в засобах масової інформації про стан реалізації 

відповідних законодавчо-нормативних і розпорядчих документів щодо 

відшкодування державою коштів при будівництві та реконструкції об’єктів 

зберігання та переробки агропродукції. 

 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

3. Слухали: інформації керівника постійної комісія Громадської ради 

при Тернопільській облдержадміністрації з питань екологічного, лісового, 

транспортного та дорожнього законодавства Марценишина Р.І., начальника 

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської                     

облдержадміністрації Сінгалевича О.В., в.о. начальника   Регіонального офісу 

водних ресурсів у Тернопільській області Озеранця О.Т., експерта з питань 

екології Бицюру Л.О. про стан виконання програм  розвитку  водного  

господарства та водно-екологічного оздоровлення природного середовища 

Тернопільської області за період до 2021 року та схвалення пропозицій до 

розробленого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України  

проекту «Стратегії розвитку водної політики України - Водна стратегія 

України». 

Відзначено, що на засіданні відповідної профільної постійної комісії 8 

липня 2021 року розглянуто вказані документи і прийнято пропозиції щодо 

підвищення рівня організаційно-правового забезпечення процесу 

затвердження «Стратегії розвитку водної політики України - Водна стратегія 

України» (додаток 5). 

Ухвалили: 

3. Прийняти до уваги інформації постійної комісії з питань 

екологічного, лісового, транспортного та дорожнього законодавства 

(Марценишин Р.І., Простий В.П., Присяжний А.В.), представників органів 

виконавчої влади та експертів щодо стану виконання 
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програм розвитку водного господарства та водно-екологічного оздоровлення  

природного середовища Тернопільської області за період до 2021 року та 

схвалення пропозицій до розробленого Міністерством захисту довкілля і 

природних ресурсів України  проекту «Стратегії розвитку водної політики 

України - Водна стратегія України» та здійснити наступні заходи: 

3.1. Схвалити пропозиції постійної комісії з питань екологічного, 

лісового, транспортного та дорожнього законодавства щодо надання 

відповідної інформації до профільних обласних структур органів виконавчої 

влади щодо підвищення рівня організаційно-правового забезпечення процесу 

затвердження «Стратегії розвитку водної політики України - Водна стратегія 

України». 

3.2. Взяти участь та забезпечити моніторинг процесів щодо підготовки 

обласної програми стосовно реалізації «Водної Стратегії»  на території краю.  

 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

4. Слухали секретаря Громадської ради Вороніна В.М. про стан 

виконання Першого річного плану роботи Громадської ради  на 2020-2021 

роки, який повідомив, що секретаріатом і керівниками всіх профільних 

постійних комісій  (за виключенням постійної комісії з питань економічного 

розвитку, податкового та екологічного законодавства) надали свої текстові 

звіти, які були надіслані для ознайомлення всім членам Громадської ради на 

електронні пошти 19.05.2021р. 11 липня 2021 року всім членам Громадської 

ради надано проекти Звіту про виконання Першого річного плану роботи 

Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації червень 2020р. – 

червень 2021р.),  Аналіз  діяльності Громадської ради при Тернопільській 

облдержадміністрації за 2020-2021 роки та текст Другого річного плану 

роботи Громадської ради при Тернопільській обласній державній 

адміністрації (червень 2021 р. – травень 2022 р.). 

Виступили: керівник постійної комісії з питань освіти і науки Чорна 

І.М., яка запропонувала внести доповнення до звіту (додаток  № 6). 

Ухвалили: 

4. Прийняти до уваги інформацію Вороніна В.М. і Чорної І.М. та: 

4.1. Затвердити з урахуванням пропозицій Чорної І.М. Звіт про 

виконання Першого річного плану роботи Громадської ради при 

Тернопільській облдержадміністрації червень 2020р. – червень 2021р.) і 

Аналіз діяльності Громадської ради при Тернопільській 

облдержадміністрації  за 2020-2021 роки. 

4.2. Затвердити другий Річний план роботи Громадської ради при 

Тернопільській обласній державній адміністрації (червень 2021 р. – травень 

2022 р.). 

4.3. Керівникам постійних комісій скласти свої  річні плани з 

урахуванням заходів другого Річного плану роботи Громадської ради при 
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Тернопільській обласній державній адміністрації (червень 2021 р. – травень 

2022 р.). 

 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

5. Слухали в питанні «Різне»: голову Громадської ради Федорейка 

В.С. про підготовку списку членів Громадської ради для відзначення 

головою Тернопільської облдержадміністрації найбільш активних і фахових 

представників консультативно-дорадчого органу до 30-річчя Незалежності 

України. 

 Ухвалили: 

5.Керівництву Громадської ради до 15 липня 2021 року, з урахуванням 

думки керівників постійних комісій, підготувати та надіслати звернення і 

список кандидатів голові Тернопільської облдержадміністрації для 

відзначення найбільш активних і фахових членів Громадської ради до 30-

річчя Незалежності України. 

 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

Додатки на 33 аркушах: 

1. Реєстр членів Громадської ради на засіданні 13.07.2021р. 

2. Звіт про виконання Першого річного плану роботи Громадської ради 

при Тернопільській облдержадміністрації червень 2020р. – червень 2021р.). 

3.Аналіз діяльності Громадської ради при Тернопільській 

облдержадміністрації за 2020-2021 роки. 

4. Другий Річний план роботи Громадської ради при Тернопільській 

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

5. Інформація постійної комісії з питань екологічного, лісового, 

транспортного та дорожнього законодавства щодо надання пропозицій до 

профільних обласних структур органів виконавчої влади про підвищення 

рівня організаційно-правового забезпечення процесу затвердження 

«Стратегії розвитку водної політики України - Водна стратегія України». 

6. Доповнення постійної комісії Громадської ради з питань освіти і 

науки до звіту про виконання Першого річного плану роботи Громадської 

ради при Тернопільській облдержадміністрації червень 2020р. – червень 

2021р.). 

 

Голова  

Громадської ради                                                                           В.С.Федорейко  

 

 

Секретар  

Громадської ради                                                                                                    В.М.Воронін 


