ІНФОРМАЦІЯ
про проведені Одеською обласною державною адміністрацією консультації з громадськістю та взаємодію з громадською
радою у I кварталі 2019 року.
№
з/п

Питання / проект акта,
щодо яких проведено
консультації з
громадськістю

1.

Представлення до
нагородження керівника
штабу громадської
організації «Рада
громадської безпеки»
Буковського Миколи
Миколайовича орденом
«За заслуги» ІІ ступеня
Взаємодія та спільна
праця громадськості з
Департаментом екології
та природних ресурсів у
сфері охорони довкілля
Проект звіту про
здійснення Одеською
обласною державною
адміністрацією
покладених на неї
повноважень та стан
розвитку території у 2018

2.

3.

Чи звертався
орган до
громадської
ради з
пропозицією
розглянути
питання /
проект акта

Чи
розглядала
громадська
рада
питання /
проект акта
на своєму
засіданні

Чи надані
громадською
радою
пропозиції
(зауваження)
щодо питання
/ проекту акта

Кількість
проведених
засідань
громадської
ради

Електронні
консультації
(з 21.12.2018 до
03.01.2019)

Так

Ні

Так

0

Електронні
консультації
(з 08.01.2019 до
23.01.2019)

Так

Ні

Ні

Електронні
консультації
(з 24.01.2019 до
07.02.2019)

Так

Ні

Ні

Заходи, проведені
у рамках
консультації з
громадськістю із
зазначенням дати

Інші заходи
громадської
ради

Не проводились

4.

5.

6.

7.

8.

році
Проект звіту про
виконання Програми
соціально-економічного
та культурного розвитку
Одеської області за 2018
рік
Виконання регіональних
програм охорони
навколишнього
природного середовища в
контексті збалансованого
розвитку області
Проект наказу
Державного архіву
Одеської області «Про
затвердження цін на
роботи (послуги), що
виконуються Державним
архівом Одеської
області»
Реалізація прав громадян
на ретроспективну
інформацію:
законодавство, потреби
суспільства, критерії
доступу до архівних
документів
Відзначення
міжнародного Дня водноболотних угідь

Електронні
консультації
(з 27.02.2019 до
13.03.2019)

Так

Ні

Ні

Електронні
консультації
(з 11.03.2019 до
25.03.2019)

Так

Ні

Ні

Електронні
консультації
(з 11.03.2019 до
17.03.2019)

Так

Ні

Ні

Електронні
консультації
(з 11.03.2019 до
17.03.2019)

Так

Ні

Ні

Засідання за
«круглим столом»
(30.01.2019)

Так

Ні

Ні

Засідання за
«круглим столом»
(05.03.2019)

Так

Ні

Ні

10. Виконання Програми
Засідання за
«круглим столом»
розвитку
(07.03.2019)
агропромислового
комплексу Одеської
області в 2014-2018 роках
і Державних та
регіональних програм
підтримки аграрного
сектору у 2019 році

Так

Ні

Ні

11. Основні напрямки роботи
у сфері охорони
культурної спадщини,
проблемні питання та
шляхи їх вирішення
12. Діяльність закладів освіти
на території об’єднаних
територіальних громад
області
13. «Партнерство «Відкритий
Уряд» та використання
інструментів відкритого
урядування

Засідання за
«круглим столом»
(11.03.2019)

Так

Ні

Ні

Засідання за
«круглим столом»
(14.03.2019)

Так

Ні

Ні

Засідання за
«круглим столом»
(15.03.2019)

Так

Ні

Так

9.

Здійснення пошукової
діяльності з виявлення
необлікованих поховань
часів Другої світової
війни

14. Удосконалення сервісів
транспортних перевезень

Відеоконференція
(21.02.2019)

Так

Ні

Ні

15. Реалізація Національної
транспортної стратегії
України в частині
реформи регулювання
транспортної галузі
16. Реалізація Стратегії
популяризації державної
мови до 2030 року
«Сильна мова – успішна
держава»
17. Проект Закону України
«Про ринок електричної
енергії» з питання
впровадження нової
моделі ринку
електроенергії
18. Концепція реалізації
державної політики у
сфері промислового
забруднення

Відеоконференція
(28.02.2019)

Так

Ні

Ні

Відеоконференція
(14.03.2019)

Так

Ні

Ні

Відеоконференція
(21.03.2019)

Так

Ні

Ні

Відеоконференція
(28.03.2019)

Так

Ні

Ні
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