
ПРОТОКОЛ №2 

Засідання Громадської ради 

 при департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА 

                                                                                                     

                                                                                                    від 25.09.2014р. 

 

 

 

Присутні: Чорна Ірина Михайлівна, Курганнікова Тетяна Володимирівна, 

Гуня Іван Степанович, Дяків Василь Григорович, Іванечко Павло 

Мирославович, Ковалик  Іван Ігорович, Колодій Ірина  Євгенівна, Король 

Ірина Ярославівна, Маслій Лідія Іванівна, Мелимука Анна Олексіївна, 

Моргун Юрій Михайлович, Назаренко Андрій Григорович, Процик  Ігор 

Володимрович, Шідловська Наталія Володимирівна, Щигельська Галина 

Остапівна. 

 

 Порядок денний: 

 

1.Обговорення напрямків роботи Постійних комісій та затвердження  плану 

роботи Громадської ради при департаменті освіти і науки Тернопільської 

ОДА на 2014 – 2015 р. 

2. Розгляд звернень громадян. 

3. Про забезпечення  зв’язку з громадськістю та  інформування про діяльність 

Громадської ради в засобах масової інформації.  

4. Подання  клопотання  про включення  Голови Громадської ради до складу 

Колегії департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА. 

 

Зі вступним словом до учасників засідання звернулася Голова Громадської 

ради Чорна І.М., ознайомивши присутніх із порядком денним. 

 

1.Слухали: обговорення напрямків роботи Постійних комісій та 

затвердження  плану роботи Громадської ради при департаменті освіти і 

науки Тернопільської ОДА на 2014 – 2015 р.  



 

Виступили: 

1.Мелимука А.О. ознайомила   присутніх із проектом  плану роботи 

Постійної комісії  з  питань виховної  роботи. Учасники засідання  

обговорили запропонований план.  

2.Король І.Я. ознайомила   присутніх із  планом роботи Постійної комісії  з  

питань соціального  захисту  в  системі  освіти. Учасники засідання  

обговорили запропонований план.  

3. Дяків В.Г. ознайомив присутніх із планом роботи Постійної комісії з 

питань якості освітніх послуг. Учасники засідання  обговорили 

запропонований план. 

4.Чорна І.М. із планом роботи Громадської ради при департаменті освіти і 

науки Тернопільської ОДА на 2014 – 2015 р.. Учасники засідання  

обговорили запропонований план. 

Результати голосування:  

за затвердження  плану роботи Постійної комісії з  питань виховної  роботи 

Громадської ради при департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА  на 

2014-2015 р.. 

«за» - 15, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

Результати голосування:  

за затвердження  плану роботи Постійної комісії з  питань соціального  

захисту  в  системі  освіти Громадської ради при департаменті освіти і науки 

Тернопільської ОДА  на 2014-2015 р. 

 «за» - 15, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

Результати голосування:  

за затвердження  плану роботи Постійної комісії з  питань якості освітніх 

послуг Громадської ради при департаменті освіти і науки Тернопільської 

ОДА  на 2014-2015 р.   



«за» - 15, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

Результати голосування:  

за затвердження  плану роботи Громадської ради при департаменті освіти і 

науки Тернопільської ОДА на 2014 – 2015 р.  

«за» - 15, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

Ухвалили: 

1.Затвердити  плани  роботи   Постійних комісій Громадської ради при 

департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА  на 2014- 2015 рік.   

2.Затвердити план роботи Громадської ради при департаменті освіти і науки 

Тернопільської ОДА на 2014-2015 рік. 

 

2.Слухали: розгляд звернень громадян. 

Виступили: 

1.Чорна І.М., яка  ознайомила  присутніх із заявою голови батьківського 

комітету 3-А класу ЗОШ I – ІІІ ступенів №5 м. Чорткова Крулевської Н.Я..В 

заяві батьки повідомляють про те, що діти загальноосвітніх шкіл м. Чорткова  

з 01.09.2014 не харчуються у  шкільних  їдальнях, оскільки не  проведено  

тендер стосовно фірми, котра може забезпечувати школи  продуктами 

харчування, і просять посприяти у вирішенні даного питання. 

2.Дяків В.Г.  проінформував присутніх  про ситуацію, яка склалася із 

харчуванням учнів  загальноосвітніх шкіл м. Чорткова,  оскільки не було  

проведено  тендер стосовно фірми, котра може забезпечувати школи 

продуктами харчування. 

3.Процик І.В.  із  пропозицією подати офіційний запит від Громадської ради 

до департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА за роз’ясненням,  чому 

не проведено даний тендер та проханням  надати копію відповідного 

протоколу.  

 

Результати голосування:  



за подання запиту на інформацію у департамент освіти і науки 

Тернопільської ОДА про причини незабезпечення учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх шкіл м. Чорткова харчуванням. 

«за» - 15, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

Ухвалили: 

Подати офіційний запит від Громадської ради до департаменту освіти і науки 

Тернопільської  ОДА про причини незабезпечення учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх шкіл м. Чорткова харчуванням. 

Відповідальний: П.М.Іванечко Термін виконання: до 30.08.14р. 

 

3.Слухали:  про забезпечення  зв’язку з громадськістю та  інформування про 

діяльність Громадської ради в засобах масової інформації.  

Виступили: 

1.Король І.Я. з метою забезпечення зв’язку з громадськістю та її 

інформування про діяльність Громадської ради, створити  електронну  пошту 

Громадської ради для кореспонденції громадян. 

2.Члени Громадської ради запропонували висвітлювати інформацію про 

діяльність Громадської ради в засобах масової інформації, зокрема в інтернет 

виданнях.  

 

Результати голосування: 

за створення  електронної  пошти Громадської ради для кореспонденції 

громадян. 

«за» - 15, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

Результати голосування: 



за висвітлення інформації про діяльність Громадської ради в засобах масової 

інформації.  

«за» - 15, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

Ухвалили: 

1.Створити  електронну  пошту Громадської ради для кореспонденції 

громадян. 

2.Ввисвітлювати інформацію про діяльність Громадської ради в засобах 

масової інформації.  

 

4.Слухали: про подання  клопотання  про включення  Голови Громадської 

ради до складу Колегії департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА. 

Виступили: інших пропозицій та зауважень не надходило. 

Результати голосування:  

за подання  клопотання  про включення  Голови ради до складу Колегії 

департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА. 

«за» - 15, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

Ухвалили: 

 Подати  клопотання  про включення  Голови Громадської ради Чорної І.М. 

до складу Колегії департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА. 

 

Голова  Громадської  ради при  

департаменті освіти і науки                                    

Тернопільської ОДА                                                                           І.М.Чорна 

 

Секретар  Громадської  ради при                      

департаменті освіти і науки                                         

Тернопільської ОДА                                                               Т.В.Курганнікова                                                    



 

 

 
 

 

 


