установчих зборів
облдержадміністрації
м. Тернопіль

Протокол №1
Громадської ради

при

Тернопільській

від 25 квітня 2016 року

Присутні: представники інститутів громадянського суспільства –
кандидати до складу Громадської ради при Тернопільській
обласній держадміністрації.
Запрошені: заступник голови Тернопільської облдержадміністрації
Юрій Юрик, представники ЗМІ.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови установчих зборів.
3. Про обрання секретаря установчих зборів.
4.Звіт Голови попереднього складу Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації Римар Л.І. про діяльність (за період з
січня 2015 по січень 2016 року).
5. Про обрання нового складу Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації.
6. Про розгляд проектів: структури, Регламенту та Положення про
Громадську раду при Тернопільській облдержадміністрації.
7. Різне.
Із вітальним словом до учасників установчих зборів Громадської
ради при Тернопільській облдержадміністрації звернувся
заступник
голови Тернопільської облдержадміністрації Юрій Зеновійович Юрик.
Голова ініціативної групи В.С.Федорейко:
шановні колеги,
запрошені! У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010 р. № 996 (в редакції від 14.05.2015р.).
попередня Громадська рада при Тернопільській обласній держадміністрації
припинила свою роботу.
Для створення нової Громадської ради була зібрана ініціативна група,
яка провела роботу із підготовки і проведення установчих зборів у
відповідності до вимог Типового положення, затвердженого вказаною вище
постановою Кабінету Міністрів України.
Всього, у встановлені Типовим положенням терміни, до ініціативної
групи було надано 24 комплекти документів від представників ІГС.
15 представникам ІГС, які допустили відхилення від вимог п.8 Типового
положення, були надіслані листи поштовими відправленнями і електронною
поштою, із пропозиціями усунення недоліків. Також ініціативною групою в
телефонному режимі надавалися консультації щодо технічних і правових
особливостей процесів підготовки необхідних документів.

8 ІГС надали документи із порушенням термінів, вставлених
постановою КМУ, що унеможливило, на жаль, їх участь у проведенні
Установчих зборів.
Станом на 18 квітня 2016 року 2 громадських об’єднання Громадська
організація «Нове покоління Тернопільщини» і Товариство козацької молоді
«Подільська Січ» відкликали своїх кандидатів щодо участі в установчих
зборах. А тому на сьогодні участь в установчих зборах має право брати 22
представників – делегатів інститутів громадянського суспільства (далі –
ІГС).
На час проведення установчих зборах під час реєстрації отримали
мандати 19 ІГС. Тому установчі збори є легітимними і пропонується їх
провести у цьому складі із наступним проектом порядку денного у
відповідності до вимог Типового положення:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови установчих зборів.
3. Про обрання секретаря установчих зборів.
4. Звіт Голови попереднього складу
Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації Римар Л.І. про діяльність (за період з
січня 2015 по січень 2016 року).
5. Про обрання нового складу Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації.
6. Про розгляд проектів: структури, Регламенту та Положення про
Громадську раду при Тернопільській облдержадміністрації.
7. Різне.
Для ефективного і оперативного розгляду порядку денного
пропонується наступний регламент роботи установчих зборів:
- для доповідей – до 10 хв.,
- для виступів – до 3 хв.,
- для довідок і оголошень в кінці роботи наради – до 1 хв.,
- установчі збори провести протягом 1,5 - 2 годин.
- Чи є доповнення до порядку денного і регламенту?
Згідно вимог п.9 Типового положення облдержадміністрація на підставі
протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і
оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний
спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
Згідно вимог Типового положення голова, заступники і керівні органи
громадської ради обираються на її першому засіданні, яке відбудеться після
затвердження складу Громадської ради Тернопільською обласною
держадміністрацією, згідно протоколу, який складається протягом трьох
робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується
головою
та
секретарем
установчих
зборів
і
подається
в
облдержадміністрацію.
Облдержадміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на
своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох
робочих днів з моменту його надходження.

1.Слухали: про обрання лічильної комісії.
Виступили: учасники установчих зборів із пропозицією обрати
лічильну комісію у складі трьох чоловік. Персонально: А.В.Присяжний,
М.Й.Костів, О.П.Варакута.
Результати голосування: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися»-0.
Ухвалили: обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік.
Персонально: А.В.Присяжний, М.Й.Костів, О.П.Варакута.
2.Слухали: про обрання голови установчих зборів.
Виступили:І.М.Чорна із пропозицією обрати головою установчих
зборів голову ініціативної групи В.С.Федорейка. Професор В.С.Федорейко
впродовж усього часу роботи ініціативної групи чітко дотримувався вимог
нормативних документів. Валерій Степанович зарекомендував себе як
добросовісний, відповідальний керівник.
Результати голосування: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися»-0.
Ухвалили: обрати головою установчих зборів голову ініціативної групи
В.Ф.Федорейка.
3.Слухали: про обрання секретаря установчих зборів.
Виступили:М.П.Мацук із пропозицією обрати секретарем установчих
зборів І.М.Чорну.
Результати голосування: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися»-0.
Ухвалили: обрати секретарем установчих зборів І.М.Чорну.
4.Слухали: звіт Голови попереднього складу Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації Л.І.Римар про діяльність за період з
січня 2015 по січень 2016 року.
Виступили: Л.І.Римар (текст виступу додається).
Шановні учасники установчих зборів уповноважених представників
інститутів громадянського суспільства з формування нового складу
Громадської ради при Тернопільській ОДА!
Правління Громадської ради при Тернопільській обласній державній
адміністрації на своєму засіданні 27 грудня 2015 року ухвалило рішення
щодо приведення діяльності Громадської ради при Тернопільській обласній
державній адміністрації у відповідність до Постанови Кабінету Міністрів
України від 8 квітня 2015 р. №234 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976 і від 3 листопада 2010
року №996» та Типового положення про громадську раду при міністерстві,
іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній,
районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації.
Нагадаю, що відповідно до цих змін до складу Громадської ради не
можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які
є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної

Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого
самоврядування. Нововведення також обмежують кількісний склад
Громадської ради – чисельність ради не може становити більш як 35 осіб.
У зв’язку із обранням мене депутатом Тернопільської обласної ради, я
виступила із ініціативою про переформатування складу Громадської ради
при Тернопільській ОДА, яка складалася з 86 осіб, і Правління мене
підтримало.
І сьогодні мені приємно бачити в цій залі громадських діячів, які
складали дієве ядро попереднього складу ради, людей готових продовжити
спільно розпочаті ініціативи.
Отже, дозвольте зупинитися на основних моментах роботи
Громадської ради у 2015 році. Нагадаю, що головними завданнями роботи
Ради є: створення умов для реалізації громадянами конституційного права
на участь в управлінні державними справами; здійснення громадського
контролю за діяльністю органів виконавчої влади; сприяння врахуванню
органом виконавчої влади громадської думки під час формування та
реалізації державної політики; захист інтересів членів територіальних громад
Тернопільської області.
За звітний період був відпрацьований дієвий механізм співпраці з
Тернопільською ОДА, Громадська рада була представлена у різних
колегіальних та інших робочих органах.
Зокрема, я, як голова Громадської ради, була включена до складу колегії
облдержадміністрації, робочої групи з розробки проекту перспективного
плану формування спроможних територіальних громад Тернопільської
області, регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення
попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку у 2015 та 2016 роках, Рада по
залученню інвестицій, Рада з питань учасників АТО, та інших робочих
групах та комісіях.
Дозвольте нагадати про основні питання, які були в полі зору
Громадської ради:
про участь Громадської ради у формуванні кадрової політики
Тернопільської обласної державної адміністрації;
про
стан
медико-соціальної
реабілітації
дітей-інвалідів
у
Тернопільській області;
звернення Громадської ради при Тернопільській обласній державній
адміністрації до Голови Верховної ради України та Прем’єр-міністра
України щодо забезпечення захисту прав людей з інвалідністю в умовах
фінансово-економічної кризи;
про Програму розвитку громадянського суспільства в Тернопільській
області на 2015-2017 роки;
про активізацію участі громадськості у покращенні ситуації в аграрній
сфері та посиленні захисту прав власників землі;

про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Тернопільської області на 2015 рік;
про проект Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020
року та план заходів її реалізації у 2015-2017 роках;
про звернення Громадської ради при Тернопільській обласній
державній адміністрації до Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем’єр-міністра України щодо питання енергетичної безпеки
держави;
про підтримку Громадською радою при Тернопільській ОДА Резолюції
Міжнародного форуму на підтримку української мови «Нас об’єднає мова»;
про
спільні дії громадськості і влади у протидії корупції в
Тернопільській області;
про звернення Громадської ради при Департаменті розвитку
інфраструктури, транспорту та туризму Тернопільської обласної державної
адміністрації
щодо
перспективи будівництва Верхньодністровського
каскаду ГЕС на Дністрі.
про проект обласного бюджету на 2016 рік;
та інші питання.
Окрім планових засідань ради та правління були організовані й інші
публічні заходи.
Так, з метою налагодження взаємодії з депутатами Верховної Ради
України від Тернопільської області була започаткована
ініціатива
«Тернопільщина – наш спільний дім», організаційне засідання якої відбулося
23 лютого 2015 року. У квітні 2015 року відбулося чергове засідання
правління Громадської ради при Тернопільській обласній державній
адміністрації, участь у якому взяв Р.Й.Заставний, народний депутат України,
голова депутатської групи «Тернопільщина». Під час засідання були
обговорені механізми взаємодії Громадської ради при облдержадміністрації з
депутатами Верховної Ради України членами депутатської групи
«Тернопільщина».
За результатами громадського
обговорення
в рамках спільної
трьохсторонньої ініціативи «Тернопільщина - наш спільний дім!» за участі
громадськості, місцевої влади та депутатів Верховної Ради було ухвалено
рішення щодо доцільності проведення енергоаудиту Тернопільської області.
За рекомендаціями Громадської ради при Тернопільській обласній
державній адміністрації була створена робоча група для проведення
енергоаудиту та розроблена за його результатами регіональна програма з
енергозбереження у Тернопільській області на 2015-2020 роки. Станом на
сьогодні така програма подана на затвердження Тернопільській обласній
раді.
Для забезпечення громадського контролю за процедурою державних
закупівель, керуючись статтями 9 та 27 Закону України «Про здійснення
державних закупівель», Громадська рада при Тернопільській обласній
державній адміністрації делегувала членів Громадської ради Кузяка Віктора
Степановича та Іванечка Павла Мирославовича взяти участь у проведенні

процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів із закупівлі поточного
середнього та дрібного ремонту автомобільних доріг державного значення у
Тернопільській області, що відбулися 20 березня 2015р.
20 березня 2015 року в приміщенні Тернопільської обласної державної
адміністрації відбувся засідання за круглим столом на тему: «Вплив
фінансової кризи та законодавчих новацій в аграрній сфері на становище
агропідприємств і власників землі Тернопільщини у 2015 році». Під час
заходу були обговорені проблеми, що перешкоджають розвитку
сільгоспвиробництва, а також питання щодо покращення ефективності
управління земельними ресурсами області. В ході дискусії було обговорено
шляхи запровадження змін у державній аграрній політиці та механізми
посилення впливу громадськості і сільгоспвиробників на процес її
формування.
Правління Громадської ради при Тернопільській обласній державній
адміністрації на своєму черговому засіданні 2 квітня 2015 року розглянуло
питання «Про участь Громадської ради у формуванні кадрової політики
Тернопільської обласної державної адміністрації». За результатами розгляду
даного питання, керуючись Положенням про Громадську раду при
Тернопільській обласній державній адміністрації та, враховуючи п.9 статті 39
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ухвалено рішення
рекомендувати голові Тернопільській обласної державної адміністрації при
здійсненні кадрової політики з метою дотримання принципу гласності та
прозорості в процесі призначень на посади заступників голови обласної
державної адміністрації та голів районних державних адміністрацій утворити
Раду з кадрових питань, а при призначенні керівників та заступників
керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій,
керівників та заступників керівників
територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади, керівників бюджетних установ та
державних підприємств, призначення чи надання згоди на призначення яких
здійснюється головами місцевих державних адміністрацій, керуватися
«Положенням про основні принципи формування кадрової політики
місцевих державних адміністрацій та участь громадськості у процесі
ухвалення рішень щодо призначення на державні посади у Тернопільській
області», яке було ухвалене Громадською радою при Тернопільській
обласній державній адміністрації 21 жовтня 2014 року.
27 квітня 2015 року Правління Громадської ради на своєму засіданні
створило робочу групу з оцінки стану медико-соціальної реабілітації дітейінвалідів у Тернопільській області. Метою діяльності робочої групи був
детальний та всебічний розгляд звернення сім’ї Туркотів, на вихованні якої
знаходяться двоє дітей з особливими потребами, щодо порушення права їх
дітей у доступі до освіти.
За результатами роботи робочої групи, враховуючи незадовільний стан
на сьогодні соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Тернопільській області
та численні звернення батьків дітей-інвалідів на адресу членів Громадської
ради про обмеження прав дітей-інвалідів у доступі до належних соціальних

та освітніх послуг, Громадська Рада звернулася на адресу Тернопільської
ОДА щодо термінового забезпечення фінансування з обласного бюджету
капітальних видатків у сумі 900 тисяч гривень для проведення ремонтних
робіт у Комунальній установі Тернопільської обласної ради «Тернопільський
обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», що знаходиться у
м.Тернополі за адресою вул.Сахарова,2.
27 травня 2015 року на засіданні правління Громадської ради при
Тернопільській обласній державній адміністрації розглядалося питання «Про
проект перспективного плану формування спроможних територіальних
громад Тернопільської області, розробленого робочою групою на виконання
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»».
За підсумками обговорення, з метою забезпечення прозорості та
відкритості процесу реформування, а також залучення громадськості та
представників місцевого самоврядування до обговорення розробленого
проекту, ухвалено рішення звернутися до обласної влади оприлюднити на
офіційному сайті Тернопільської ОДА проект карти майбутнього
територіального поділу області;
протоколи засідань робочої групи з
підготовки перспективного плану формування територій громад області;
протоколи консультацій з уповноваженими представниками органів
місцевого самоврядування та їх асоціацій, а також суб’єктами
господарювання та їх громадськими об’єднаннями; паспорти спроможних
територіальних громад Тернопільської області; техніко-економічне
обґрунтування проекту перспективного плану.
23 липня 2015 року відбулося засідання робочої групи з аграрних
питань, яка створена Громадською радою при Тернопільській обласній
державній адміністрації. Серед питань, які розглядалися на засіданні: «Про
хід реалізації в Тернопільській області заходів «Державної програми
розвитку українського села до 2015 року»; «Про результати «Комплексної
програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на
2012-2015 роки», «Обласної програми розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року» та «Програми
розвитку земельних відносин у Тернопільській області на період 2007-2015
роки».
Громадська рада при Тернопільській обласній державній адміністрації
зверталася до народного депутата України, голови підкомітету з питань
телебачення та радіомовлення, друкованих засобів масової інформації,
інформаційних агентств та Інтернету Комітету з питань свободи слова та
інформаційної політики Верховної Ради України з проханням долучитися до
реалізації проекту «Впорядкування в Україні інтернет-журналістики
відповідно до принципів і стандартів Ради Європи». Мета проекту вдосконалити українське законодавство в частині функціонування в Україні
інтернет-медіа та привести їх роботу до стандартів та нормативів
Європейського Союзу.
У серпні 2015 року за участі членів Громадської ради відбулася пресконференція з нагоди старту проекту «Громадський контроль за

використанням бюджетних коштів-пріоритет у боротьбі з корупцією», який
впроваджується ТОГО «Спілка власників землі» у Тернопільській області у
період з серпня 2015 року до травня 2016 року за фінансової підтримки
Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні в рамках грантового
конкурсу «Боротися з корупцією, будувати прозорість!». В рамках проекту
відбулися круглі столи на теми: «Негативний вплив корупції на економіку
Тернопільщини: цифри і факти», «Корупція в системі охорони здоров’я:
скільки «коштує» безкоштовна медицина для українців?», «Корупція в
системі освіти: чи скоро в Україні виросте здорова від корупції нація»,
«Реформа правоохоронної системи: чому не вдається подолати корупцію?»;
навчальні тренінги на тему: «Як громадськості ефективно контролювати
використання бюджетних коштів?», участь у яких взяли понад 90
громадських активістів.
Шановні колеги!
Бажаю новообраній Громадській раді успіхів у роботі, професійності та
наполегливості. Звертаю Вашу увагу, що цього можна буде досягнути лише
системністю у роботі. А щоб позбутися «ахіллесової п’яти» Громадської
ради, нагадую, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3
листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики» функції секретаря Громадської
ради можуть бути покладені на представника обласної державної
адміністрації.
Дякую усім колегам, членам Громадської ради, які проявляли
активність у роботі та ініціювали розгляд важливих і болючих питань.
14 грудня 2015 року за ініціативи Голови Громадської ради при
департаменті освіти і науки, члена Правління Громадської ради при
Тернопільській ОДА Ірини Чорної, відбувся круглий стіл на тему:
«Проблеми медико-психологічної, духовної та соціальної реабілітації
учасників АТО».
Впродовж року спільно з головою ТОО «Спілки офіцерів України»
Олександром Варакутою ми відвідували батальйон Національної гвардії у
Тернополі.
Заступник голови Громадської ради Валерій Федорейко став
співавтором обласної програми енергозбереження.
Дякую Семену Боцію за активну позицію щодо захисту української
мови та духовності, Володимиру Вороніну за налагодження співпраці між
Громадською радою при ОДА та Громадською радою при обласному
управлінні уже Національної поліції в Тернопільській області.
Особлива подяка Марії Мацук, яка мужньо виконувала функції
секретаря Громадської ради.
Користуючись нагодою, запрошую до подальшої співпраці!
Л.І.Римар

Результати голосування: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися»-0.
Ухвалили:
роботу
Громадської
ради
при
Тернопільській
облдержадміністрації вважати задовільною.
5.Слухали: про обрання нового складу Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації.
Виступили: В.С.Федорейко, який повідомив, що за період із 21 по 25
березня 2016 року зареєстровано 24 представника ІГС, які подали пакети
документів у визначений термін (до 25 березня 2016 року), у відповідності до
вимог постанови Кабінету Міністрів України №996-2010.
Із наданих документів для реєстрації представниками ІГС, для участі в
проведенні установчих зборів із створення Громадської ради при
Тернопільській обласній державній адміністрації 15 комплектів документів
вимагали внесення змін і доповнень. Із пропозиціями щодо усунення
недоліків 11 квітня 2016 року було надіслано 15 листів (вих. №№ 1-15)
поштовими відправленнями і електронною поштою. Неодноразово в
телефонному режимі представниками ініціативної групи надавалися
відповідні консультації щодо якості і повноти документів, наданих ІГС.
Станом на 17-00 год. 18 квітня 2016 року після внесення необхідних
змін і доповнень, відповідали вимогам Типового положення 22 комплекти
документів (список делегованих ІГС кандидатів до складу Громадської
ради Тернопільській облдержадміністрації, які братимуть участь в
установчих зборах додається).
Не відповідали вимогам п.8 Типового положення документи надані:
Громадською організацією «Нове покоління Тернопільщини» (відсутні:
інформація про отримання інститутом громадянського суспільства, як
володільця бази персональних даних його членів згоди, делегованого ним
представника на обробку його персональних даних; витягу із статуту
(положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань
його діяльності, засвідчені в установленому порядку; копія виписки з
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій.
Товариством козацької молоді «Подільська Січ» (відсутні: інформація
про отримання інститутом громадянського суспільства, як володільця
бази
персональних даних його членів згоди,
делегованого
ним
представника на обробку його персональних даних; копія виписки з
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій; витяг із рішення
Козацької ради про делегування для участі в установчих зборах
представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу
громадської ради; в заяві не вказано прізвище, ім’я, по-батькові щодо
пропонованого представника ІГС).
Вказаним ІГС були надіслані поштові і електронні листи (№6 від
11.04.2016р. і №11 відповідно від 11.04.2016р.) щодо переліку недоліків і
термінів їх усунення, проте, на час засідання ініціативної групи до 17-00 год.
18 квітня 2016 року документи не було надано. В телефонному режимі

керівники цих громадських об’єднань відкликали пропозиції щодо участі їх
представників у проведенні установчих зборів.
ІГС, які надали документи із значним порушенням термінів,
встановлених п. 8 Типового положення, відмовлено в участі в установчих
зборах
із
створення
Громадської
ради
при
Тернопільській
облдержадміністрації.
Список
кандидатів до складу Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації,
які братимуть участь в установчих зборах.
№
н/п
1
1

Дата
реєстрації
2
21.03.2016

2

22.03.2016

3

22.03.2016

4

24.03.2016

5

24.03.2016

6

24.03.2016

7

24.03.2016

8

24.03.2016

9

25.03.2016

10

25.03.2016

11

25.03.2016

12

25.03.2016

13

25.03.2016

14

25.03.2016

15

25.03.2016

16

25.03.2016

17

25.03.2016

Назва ІГС
3
Громадська організація "Іскра надії"

П.І.Б. кандидата

4
Мартинюк
Олег Мар'янович
Громадська організація
Марцинишин Роман
"Антикорупційний комітет майдану"
Іванович
Громадська організація "Самооборона Чорна
Тернопільщини"
Ірина Михайлівна
Громадська організація "Твереза
Шеремет
Тернопільщина"
Євген Миколайович
Тернопільська обласна громадська
Булат
організація "Рух Світанок"
Микола Михайлович
Тернопільська обласна громадська
Любасюк
організація "Захист рідної землі"
Андрій Ростиславович
Тернопільська обласна громадська
Воронін
організація "Захист прав споживачів" Володимир Миколайович
Громадська організація
Гайтко Дмитро
"Всеукраїнський союз ветеранів АТО" Володимирович
Тернопільський обласний осередок
Липова
"Асоціація трудових об'єднань молоді Ольга Іванівна
України"
Громадська організація "Сильна
Петришин
Галичина"
Володимир Мирославович
Первинна профспілкова організація
Киданюк
студентів Тернопільського
Андрій Володимирович
національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка
Всеукраїнська організація інвалідів
Костів
"Союз організацій інвалідів України" Михайло Йосифович
Тернопільська обласна громадська
Мазаєва
організація "Спілка власників землі"
Ольга Автономівна
Тернопільська обласна асоціація
Мацук
жінок
Марія Петрівна
Тернопільська обласна організація
Варакута
спілки офіцерів
Олександр Павлович
Громадсько-політичне об'єднання
Федорейко
"Тернопільський майдан 2004"
Валерій Степанович
Тернопільська міська громадська
Янюк

18

24.03.2016

19

24.03.2016

20

25.03.2016

21

25.03.2016

22

25.03.2016

організація "Тернопільський інститут
медійних інновацій"
Тернопільська обласна правозахисна
громадська організація "Центр
моніторингу дотримання прав
людини"
Тернопільська обласна рада
професійних спілок
Обласна організація українського
лікарського товариства на
Тернопільщині
Тернопільська обласна молодіжна
громадська організація "Галицькі
зубри"
Всеукраїнська громадська організація
"Асоціація платників податків
України" Територіальне відділення у
Тернопільській області

Іван Федорович
Чорний
Михайло Ярославович
Присяжний
Андрій Володимирович
Копач
Олександра Григорівна
Парило
Омелян Омелянович
Дутка
Ігор Степанович

Голова установчих зборів Ф.С.Федорейко запропонував затвердити
склад Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації у кількості
22 представників ІГС, які подали пакети документів у визначений термін та
у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №996-2010.
Список додається.
.
Список
кандидатів до складу Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації.
№
н/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва ІГС
2
Громадська організація "Іскра надії"
Громадська організація "Антикорупційний
комітет майдану"
Громадська організація "Самооборона
Тернопільщини"
Громадська організація "Твереза
Тернопільщина"
Тернопільська обласна громадська організація
"Рух Світанок"
Тернопільська обласна громадська організація
"Захист рідної землі"
Тернопільська обласна громадська організація
"Захист прав споживачів"
Громадська організація "Всеукраїнський союз
ветеранів АТО"
Тернопільський обласний осередок "Асоціація
трудових об'єднань молоді України"

П.І.Б. кандидата
3
Мартинюк
Олег Мар'янович
Марцинишин Роман
Іванович
Чорна
Ірина Михайлівна
Шеремет
Євген Миколайович
Булат
Микола Михайлович
Любасюк
Андрій Ростиславович
Воронін
Володимир Миколайович
Гайтко Дмитро
Володимирович
Липова
Ольга Іванівна

10

Громадська організація "Сильна Галичина"

11

Первинна профспілкова організація студентів
Тернопільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка
Всеукраїнська організація інвалідів "Союз
організацій інвалідів України"
Тернопільська обласна громадська організація
"Спілка власників землі"
Тернопільська обласна асоціація жінок

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

Тернопільська обласна організація спілки
офіцерів
Громадсько-політичне об'єднання
"Тернопільський майдан 2004"
Тернопільська міська громадська організація
"Тернопільський інститут медійних інновацій"
Тернопільська обласна правозахисна громадська
організація "Центр моніторингу дотримання
прав людини"
Тернопільська обласна рада професійних спілок

Петришин
Володимир Мирославович
Киданюк
Андрій Володимирович
Костів
Михайло Йосифович
Мазаєва
Ольга Автономівна
Мацук
Марія Петрівна
Варакута
Олександр Павлович
Федорейко
Валерій Степанович
Янюк
Іван Федорович
Чорний
Михайло Ярославович

Присяжний
Андрій Володимирович
Обласна організація українського лікарського
Копач
товариства на Тернопільщині
Олександра Григорівна
Тернопільська обласна молодіжна громадська
Парило
організація "Галицькі зубри"
Омелян Омелянович
Всеукраїнська громадська організація "Асоціація Дутка
платників податків України" Територіальне
Ігор Степанович
відділення у Тернопільській області

Результати голосування: «за» - 19, «проти» -0, «утрималися»-0.
Ухвалили: затвердити склад Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації у кількості 22 представників ІГС. Список додається.
Склад
Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації.
№
н/п
1
1
2
3
4

Назва ІГС

2
Громадська організація "Іскра надії"
Громадська організація "Антикорупційний
комітет майдану"
Громадська організація "Самооборона
Тернопільщини"
Громадська організація "Твереза

П.І.Б. члена Громадської
ради при Тернопільській
облдержадміністрації
3
Мартинюк
Олег Мар'янович
Марцинишин Роман
Іванович
Чорна
Ірина Михайлівна
Шеремет

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

Тернопільщина"
Тернопільська обласна громадська організація
"Рух Світанок"
Тернопільська обласна громадська організація
"Захист рідної землі"
Тернопільська обласна громадська організація
"Захист прав споживачів"
Громадська організація "Всеукраїнський союз
ветеранів АТО"
Тернопільський обласний осередок "Асоціація
трудових об'єднань молоді України"
Громадська організація "Сильна Галичина"
Первинна профспілкова організація студентів
Тернопільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка
Всеукраїнська організація інвалідів "Союз
організацій інвалідів України"
Тернопільська обласна громадська організація
"Спілка власників землі"
Тернопільська обласна асоціація жінок
Тернопільська обласна організація спілки
офіцерів
Громадсько-політичне об'єднання
"Тернопільський майдан 2004"
Тернопільська міська громадська організація
"Тернопільський інститут медійних інновацій"
Тернопільська обласна правозахисна громадська
організація "Центр моніторингу дотримання
прав людини"
Тернопільська обласна рада професійних спілок

Євген Миколайович
Булат
Микола Михайлович
Любасюк
Андрій Ростиславович
Воронін
Володимир Миколайович
Гайтко Дмитро
Володимирович
Липова
Ольга Іванівна
Петришин
Володимир Мирославович
Киданюк
Андрій Володимирович
Костів
Михайло Йосифович
Мазаєва
Ольга Автономівна
Мацук
Марія Петрівна
Варакута
Олександр Павлович
Федорейко
Валерій Степанович
Янюк
Іван Федорович
Чорний
Михайло Ярославович

Присяжний
Андрій Володимирович
Обласна організація українського лікарського
Копач
товариства на Тернопільщині
Олександра Григорівна
Тернопільська обласна молодіжна громадська
Парило
організація "Галицькі зубри"
Омелян Омелянович
Всеукраїнська громадська організація "Асоціація Дутка
платників податків України" Територіальне
Ігор Степанович
відділення у Тернопільській області

6.Слухали: про розгляд проектів структури, Регламенту та Положення
про Громадську раду при Тернопільській облдержадміністрації.
Виступили: В.М.Воронін, який повідомив, що для обговорення, внесення
доповнень та пропозицій проекти: структури, Регламенту та Положення про
Громадську раду при Тернопільській облдержадміністрації будуть розіслані
членам Громадської ради на електронні скриньки. Затвердження структури,
Регламенту та Положення про Громадську раду при Тернопільській

облдержадміністрації відбудеться на наступному засіданні. Інформацію про
дату, час та місце проведення, порядок денний засідання Громадської ради
при Тернопільській облдержадміністрації буде надіслано на електронні
скриньки членів Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації.
Ухвалили: прийняти інформацію до відома.
7.Слухали: пропозиції членів Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації.
Виступили:
В.М.Воронін з проханням до представника Тернопільської
облдержадміністрації, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів
України №996-2010, затвердити склад Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації
та
оприлюднити
на
сайті
Тернопільської
облдержадміністрації у 3-ох денний термін.
М.Й.Костів з пропозицією надсилати на електронні скриньки членів
Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації порядок денний
чергового засідання, проект Постанови, інші документи. Тернопільській
облдержадміністрації на електронну скриньку Громадської ради надсилати
розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації, проекти
програм для громадського обговорення.
Ухвалили: прийняти інформацію до відома.

установчих зборів
облдержадміністрації

Постанова
Громадської ради

м. Тернопіль

при

Тернопільській

від 25 квітня 2016 року

Склад
Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації.
№
н/п
1
1
2
3

Назва ІГС

2
Громадська організація «Іскра надії»
Громадська організація «Антикорупційний
комітет майдану»
Громадська організація «Самооборона
Тернопільщини»

П.І.Б. члена Громадської
ради при Тернопільській
облдержадміністрації
3
Мартинюк
Олег Мар'янович
Марцинишин Роман
Іванович
Чорна
Ірина Михайлівна

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

Громадська організація «Твереза
Тернопільщина»
Тернопільська обласна громадська організація
«Рух Світанок»
Тернопільська обласна громадська організація
«Захист рідної землі»
Тернопільська обласна громадська організація
«Захист прав споживачів»
Громадська організація «Всеукраїнський союз
ветеранів АТО»
Тернопільський обласний осередок «Асоціація
трудових об'єднань молоді України»
Громадська організація «Сильна Галичина»
Первинна профспілкова організація студентів
Тернопільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка
Всеукраїнська організація інвалідів «Союз
організацій інвалідів України»
Тернопільська обласна громадська організація
«Спілка власників землі»
Тернопільська обласна асоціація жінок
Тернопільська обласна організація спілки
офіцерів
Громадсько-політичне об'єднання
«Тернопільський майдан 2004»
Тернопільська міська громадська організація
«Тернопільський інститут медійних інновацій»
Тернопільська обласна правозахисна громадська
організація «Центр моніторингу дотримання
прав людини»
Тернопільська обласна рада професійних спілок
Обласна організація українського лікарського
товариства на Тернопільщині
Тернопільська обласна молодіжна громадська
організація «Галицькі зубри»
Всеукраїнська громадська організація
«Асоціація платників податків України»
Територіальне відділення у Тернопільській
області

Голова установчих зборів
Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації
Секретар

Шеремета
Євген Миколайович
Булат
Микола Михайлович
Любасюк
Андрій Ростиславович
Воронін
Володимир Миколайович
Гайтко Дмитро
Володимирович
Липова
Ольга Іванівна
Петришин
Володимир Мирославович
Киданюк
Андрій Володимирович
Костів
Михайло Йосифович
Мазаєва
Ольга Автономівна
Мацук
Марія Петрівна
Варакута
Олександр Павлович
Федорейко
Валерій Степанович
Янюк
Іван Федорович
Чорний
Михайло Ярославович
Присяжний
Андрій Володимирович
Копач
Олександра Григорівна
Парило
Омелян Омелянович
Дутка
Ігор Степанович

В.С.Федорейко
І.М.Чорна

