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Голові Тернопільської обласної державної адміністрації  

Хоптяну  В. А. 

 

                                           ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ 

 

Шановний Валентине Антоновичу! 

 

Як Вам відомо, згідно статті 119 Конституції України місцеві  державні  адміністрації  

на  відповідній  території серед іншого забезпечують виконання регіональних програм  

охорони довкілля, а також подання звітів про  виконання  відповідних програм.  

Законом „Про місцеві державні адміністрації” (ст. 2)  до основних завдань місцевих 

державних адміністрацій серед іншого віднесено виконання   державних     і     регіональних     

програм охорони довкілля. 

Законом „Про Основні засади (стратегію)  державної екологічної політики України на 

період до 2020 року” передбачається,  що положення Основних засад (стратегії) державної 

екологічної політики України  на  період  до 2020   року   та  розроблені  на  її  основі 

національні плани дій будуть інтегровані  в  регіональні  програми соціально-економічного   

розвитку   та   деталізовані   на   рівні регіональних  планів  дій  з  охорони   навколишнього   

природного середовища. 

У відповідності до статті 6 закону „Про охорону навколишнього природного 

середовища” місцеві органи виконавчої влади, а також органи місцевого  самоврядування  

під  час  розробки  екологічних програм залучають  громадськість  до  їх  підготовки  

шляхом  оприлюднення проектів   екологічних   програм   для  їх  вивчення  громадянами,  

підготовки    громадськістю    зауважень    та   пропозицій   щодо запропонованих  проектів,  

проведення  публічних  слухань стосовно екологічних  програм.  

 

Звертаю Вашу увагу на те, що термін дії минулої „Програми (плану дій) з охорони 

довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки Тернопільської області на 2007-2010 роки” вичерпався три роки тому.  

 

На офіційному веб-порталі Тернопільської ОДА я не знайшов жодної інформації щодо 

звіту про виконання „Програми (плану дій) з охорони довкілля, раціонального використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Тернопільської області на 2007-

2010 роки”, щодо діючої у даний час обласної програми охорони довкілля та інших 

екологічних програм, або бодай їхніх проектів. Відсутня також інформація також щодо дій 

Тернопільської ОДА у справі розробки чергової обласної програми охорони довкілля та 

зокрема, щодо залучення  громадськості  до  її  підготовки. 

 

На підставі ст. 34 Конституції України, ст. 4 Оргуської конвенції, ст. 5, 13 - 15, 19, 

закону „Про доступ до публічної інформації”, ст. 5- 6, 13 закону „Про інформацію”, ст. 9 

закону „Про охорону навколишнього природного середовища” прошу надати мені відомості, 

котрі мені необхідні для реалізації моїх прав та інтересів, як громадянина України та члена 

природоохоронної організації.  

 



1. Чи розроблявся Тернопільською ОДА звіт про виконання „Програми (плану дій) з 

охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки Тернопільської області на 2007-2010 роки”? Якщо ні, от чому? 

2. Якщо так, то де і коли його було оприлюднено?  

3. Якщо так, то яким чином можна ознайомитися з даним звітом?  

4. Чи діє у даний час у Тернопільській області комплексна програма охорони 

довкілля? Які інші обласні екологічні програми у даний час є чинними? Де можна 

ознайомитися з їхнім змістом та із звітами про виконання? 

5. Чи розроблявся Тернопільською ОДА проект наступної програми охорони 

довкілля Тернопільської області? Якщо ні, то чому? Якщо так, то яким чином можна 

ознайомитися з її проектом?  

6. Якщо ні, то коли буде розроблено та оприлюднено проект такої програми та у який 

спосіб залучено громадськість до його обговорення? 

 

 

Інформацію прошу надати у письмовому вигляді, відповідно до вимог п 1 ст. 20 Закону 

України „Про доступ до публічної інформації”, на зазначену поштову адресу. 

 

З повагою,  

Олександр Степаненко 

виконавчий директор ЕГО „Зелений Світ”, 

член Правління Української Гельсінської спілки з прав людини.  

                                                                                                                                                                              


