
Аналіз   

діяльності Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації 

за 2020-2021 роки 

 

Робота Громадської ради при Тернопільській обласній державній 

адміністрації у 2020-2021 роках здійснювалася у відповідності до постанови 

Кабінету Міністрів України №996-2010 (із змінами) та Першого річного плану 

роботи Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації (червень 

2020р. – червень 2021р.) 

Голову Громадської ради Валерія Федорейка прийнято до складу колегії 

облдержадміністрації і 5  членів Громадської ради працювали у складі колегій 

структурних підрозділів ТОДА. Керівництво обласної державної адміністрації 

тричі за 2020-2021 р.р. приймало участь у спільних засіданнях.  

Протягом вказаного періоду діяльності, у відповідності до вимог 

нормативних документів,  було прийнято Перший річний плани роботи за 2020-

2021 р.р., Станом на 12.07.2021р. виконано 31 захід плану із 43 запланованих, що 

складає 72% виконання. Позапланово членами Громадської ради здійснено більше  

110 заходів, що більше ніж у 2 рази перевищує кількість запланованих.  

За перший рік роботи цієї каденції в умовах  коронавірусної пандемії було 

проведено  6 засідань Громадської ради (02.06.2020р., 22.09.2020р., 01.12.2020р.,   

17.05.2021р., 04.06.2021р., 13.07.2021р.) і 5 засідань Правління (11.06.2020р., 

03.02.2021р., 12.03.2021р., 22.03.2021р., 26.04.2021р) 

Секретаріатом Громадської ради було опрацьовано більше 5700   файлів у 

більше 1100 каталогах (для порівняння – за всю каденцію скликання Громадської 

ради 2018-2020 р.р. було опрацьовано більше 3600   файлів у 700 каталогах), 

підготовлено і надіслано понад 83 листів та звернень до органів виконавчої влади 

і місцевого самоврядування щодо виконання завдань, визначених власним 

Положенням. Опрацьовано 79 вхідних документів і відповідей на запити 

Громадської ради. 

З метою знайомлення громадян країни та області із діяльністю поточного 

складу Громадської ради та пропаганди правових напрацювань громадськості 

краю опубліковано 314 матеріалів на власній сторінці веб-сайту Тернопільської 

облдержадміністрації і 653 матеріали на сторінці Громадської ради у соціальній 

мережі Фейсбук. 

Діяльність Громадської ради була дещо стримана суттєво з причин 

карантинних обмежень. Проте значно збільшилась активність її членів в онлайн у 

соціальних і внутрішніх мережах Інтернету. 

У відповідності до вимог постанови Уряду від 5 листопада 2008 р. № 976  

«Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади» п.7.1. рішення Громадської ради  від 

11.12.2020р. (протокол №3) постійною комісією з питань дотримання 

антикорупційного, екологічного, лісового, транспортного та дорожнього 

законодавства розпочато проведення громадські експертизи документів тендерної 

процедури, використання коштів державного бюджету, технологічних вимог до 

будівництва дороги Тернопіль-Ланівці та інших параметрів безпеки дорожнього 

руху. З причин карантинних обмежень терміни громадської експертизи 

продовжені. 
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Приділялася значна увага виконанню заходів проведення Тернопільською 

обласною державною адміністрацією консультацій з громадськістю. 

Підготовлено матеріали і пропозиції та інформаційний супровід на сторінці 

Громадської ради у соціальній мережі Фейсбук проведених наступних круглих 

столів і форумів спільно із Тернопільською облдержадміністрацією. 

1 липня 2020 року відбувся онлайн форум щодо обговорення Програми 

регіонального обговорення проекту «Карти правових реформ  для громадянського 

суспільства в Україні» організований за участі Консорціумугромадських 

об’єднань України і  Агентства США з міжнародного розвитку (АМР США). В 

цьому заході прийняв участь представник Громадської ради. 

8 липня 2020 року відбувся круглий стіл за участі голови Тернопільської 

обласної державної адміністрації з питань забезпечення АТ Укрзалізницею потреб 

у вагонах та локомотивній тязі сільгоспвиробників та промислового сектору 

області на 2020-2021 роки. В роботі круглого столу взяли участь представники 

Громадської ради. 

7 вересня 2020 року відбувся в дистанційному форматі семінар-тренінг 

організований Координатором проектів в Україні Організації  з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ),Офісом Президента України та Міністерством 

молоді та спорту Україну співпраці з ІСАР «Єднання»,Українським Форумом 

Благодійників та Українською Біржею Благодійності з питань розробки та 

застосування стандартів належного врядування ОГС. В роботі семінару прийняли 

участь представники Громадської ради при Тернопільській ОДА, структурних 

підрозділів обласних держадміністрацій та департаментів молоді та спорту 

України. 

16 жовтня і 02 листопада 2020 року. що відбулися під головуванням 

Державного секретаря Кабінету Міністрів України Олександра Яреми веб-

семінари щодо  обговорення проекту Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2021-2025 р.р. В роботі семінару взяли участь 

представники Тернопільської ОДА і Громадської ради, якою внесено 22 

пропозиції. За активну участь у роботі семінару із головами громадських рад при 

центральних і регіональних органах виконавчої влади Громадська рада при 

Тернопільській ОДА отримала подяки від керівництва Секретаріату Уряду і 

менеджера проекту «Розвиток громадянського суспільства» Офісу Координатора 

проектів ОБСЄ Ольги Озьорної. 

5 жовтня і 11грудня 2020 року в онлайн форматі забезпечено інформаційний 

супровід на сторінці Громадської ради у соціальній мережі Фейсбук і публікація 

матеріалів щодо участі представників Громадської ради Федорейка В., 

Іскерського І.С., Загороднього Р.І. у Міжнародній науково-практичній 

конференції «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ». 

7 грудня 2020 року в столиці України відбувся в дистанційному форматі 

(ZOOM) форум Громадських рад міста Києва «4-й Щорічний форум Громадських 

рад м.Києва «Велика столиця - 2021», на який було запрошено в якості експерта 

представник Громадської ради при Тернопільській ОДА, який виступив з 

доповіддю і відповів на чисельні питання по темі: «Презентація і досвід успішних 
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практик регіональних координаційних рад з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства». 

Членом колегії Тернопільської ОДА Федорейком В.С. забезпечено 

опрацювання  матеріалів засідань колегії Тернопільської ОДА, внесення 

пропозицій та підготовлено їх інформаційний супровід щодо участі представників 

Громадської ради: 

- 14.12.2020р.про проект обласного бюджету на 2021 рік; 

- 29.07.2020р.виконання бюджету за 1 півріччя і роботу 

сільгопкооперативів; 

- 29.10.2020р. про бюджет 9 міс., боротьба із ковід-19, розвиток фізкультури 

і спорту; 

- 30.09.2020р.про підготовку до зимового сезону; 

- 10.03.2021р. про виконання бюджету за 2020 рік. 

- 28.04.2021р. про стан соціально-економічного розвитку області у 1 

кварталі 2021р. і про підсумки проходження осінньо-зимового періоду 2020-

2021р.р. 

24.03.2021р. спільно із представником щотижневика «Номер Один», 

головою постійної комісії  з питань дотримання прав і свобод громадян, 

антикорупційного, екологічного, транспортного,  дорожнього та лісового 

законодавства Марценишиним Р.І., членом постійної комісії з питань діяльності 

аграрного та промислового комплексів, енергозбереження і міжнародного 

співробітництва Івашківим Я.К. і секретарем Громадської ради Вороніним 

проведено виїзну перевірку звернення жителів с. Галущинці щодо знищення 

дорожнього полотна. Публікація звіту комісії на сторінці Громадської ради у 

Фейсбук.  

На сторінці Громадської ради у соціальній мережі Фейсбук забезпечено 

публікацію більше 100 фото-відео-текстових матеріалів щодо діяльності 

постійних комісій, у тому числі і з питань взаємодії з воєнізованими 

формуваннями і волонтерськими організаціями, з питань територіальної оборони 

та патріотично-виховної роботи.  

Також членами Громадської ради взято участь у підготовці публікацій на 

сторінці у Фейсбук щодо діяльності постійної комісії з питань діяльності 

аграрного та промислового комплексів, енергозбереження і міжнародного 

співробітництва 01.12.2020р., 27.09.2020р., 03.07.2020р., 24.03.2021р., 01.04.2021р. 

та інших заходів. 

04.10.2020р. та 28.10.2020р. підготовлено і опубліковано матеріали 

постійної комісії з питань освіти, науки, охорони здоров’я, культури, спорту, 

соціального захисту, сім’ї та молоді щодо участі її керівника Чорної І.М. в 

обговоренні проекту Державних стандартів української школи і внесення 

пропозицій, які були враховані і матеріали засідання колегії Управління освіти і 

науки ТОДА за її участі.  

Громадська рада активно вийшла на міжнародний рівень позиціонування 

своєї діяльності щодо обміном напрацьованого досвіду роботи і внесення 

пропозицій стосовно змін діючих законодавчо-нормативних документів, які 

регулюють правовідносини у сфері розвитку громадянського суспільства. 
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Неодноразово представники Громадської ради приймали активну участь у 

проведенні семінарів і круглих столів організованих  Координатором проектів 

ОБСЄ в Україні та Представництвом Програми розвитку ООН в Україні, 

міжнародних економічних форумах в Польщі, Литві та інших країнах Європи. 

За час поточної каденції проведено обмін позитивним досвідом роботи із 

громадськими об’єднаннями Львівської, Хмельницької, Рівненської, Херсонської 

областей і міста Києва.   

Для налагодження каналів комунікації з питань обміну досвідом роботи 

громадських рад  3-х представників Громадської ради при Тернопільській 

облдержадміністрації (Марценишина Р.І., Вороніна В.М. і Простого В.П.)  

делеговано до складу попередньої каденції Громадської ради при Адміністрації 

Держприкордонслужби України і 2-х до поточної каденції (Марценишина Р.І. і 

Простого В.П.)  .  

Керівництво Державної прикордонної служби України гідно оцінили участь 

представників нашої Громадської ради в рядах Громадської ради при 

Адміністрації Держприкордонслужби України нагородивши їх почесними 

грамотами та пам’ятною медаллю. Вказані нагороди 26 квітня 2021 року на 

розширеному засіданні Правління вручено головою Громадської ради Валерієм 

Федорейком громадським активістам. 

Громадською радою налагоджено контакти щодо співпраці на рівні 

Кабінету Міністрів України. Завдяки позиції громадських рад при міністерствах, 

центральних органах виконавчої влади і державних адміністраціях України та 

активній роботі Громадської ради при Тернопільській ОДА, яка прийняла участь 

у процесах опрацювання більше 600 документів і створення при Уряді України 

Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади. 4 липня 2019 року 

відновлено роботу цієї Ради, яка була зупинена у 2012 році. Представником від 

Громадської ради при Тернопільської ОДА обрано її голову Федорейка В.С.  

У жовтні 2019 року члена Громадської ради при Тернопільській 

облдержадміністрації  Вороніна В.М. обрано членом Громадської ради при 

Міністерстві юстиції України, що відкрило нові можливості до обміну досвідом 

роботи цих громадських утворень і винесення проблем діяльності громадських 

рад на новий, більш високий правовий рівень їх вирішення.  

На базі підготовленого Громадською радою при Тернопільській 

облдержадміністрації проекту Закону України «Про громадські ради при органах 

виконавчої влади» в рамках діяльності Робочої групи Ради голів громадських рад 

при органах виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України підготовлено 

пропозиції стосовно удосконалення законодавства щодо формування та діяльності 

громадських рад (утвореною рішенням Ради від 04.07.2019р.) проведено 

всеукраїнське обговорення для його винесення на розгляд Ради голів громадських 

рад при органах виконавчої влади і на засідання Уряду.   

За ініціативою і прямої участі Громадської ради при Тернопільській 

облдержадміністрації в складі Громадської ради при Міністерстві юстиції 

України утворено робочу групу із підготовки проекту Громадського Кодексу 

України . 
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Громадською радою здійснювалася системна робота щодо інформування 

обласної спільноти про свою діяльність.  

Забезпечено опрацювання і публікацію більше 150 друкованих і фото 

матеріалів на власній сторінці соціальної мережі Фейсбук; 

 - розміщено понад 200 матеріалів на порталі Громадської ради веб-сайту 

облдержадміністрації; 

- забезпечено повний документообіг діяльності Громадської ради без 

урахування документообігу спільної діяльності із іншими громадськими радами 

та Радою голів громадських рад утвореної при Кабінеті Міністрів України.  

Членами Громадської ради прийнято участь у понад 20 заходах 

організованих громадянським активом області, органами виконавчої влади і 

місцевого самоврядування у відзначенні пам’ятних та історичних дат української 

держави патріотів України, які захищали її незалежність та територіальну 

цілісність.  

За звітний період першого року діяльності каденції 2020-2021 р.р. діяльність 

Громадської ради не зважаючи на карантинні обмеження засвідчила свою 

ефективність щодо врахування громадських пропозицій і проектів органом 

виконавчої влади та їх реалізаціє через практичні документи і дії. 

 

Громадська рада при Тернопільській облдержадміністрації 


