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

Питання / проект акта,
щодо яких проведено
консультації з
громадськістю

1.

Організація та
проведення заходів до
«Дня довкілля – 2019»

2.

Стан атмосферного
повітря в Одеській
області

3.

Проект Положення про
громадську раду при
Одеській обласній
державній адміністрації

4.

Організація та
проведення Всесвітнього
дня охорони
навколишнього
середовища

Заходи, проведені
у рамках
консультації з
громадськістю із
зазначенням дати
Електронні
консультації з
громадськістю
(з 15.04.2019 до
30.04.2019)
Електронні
консультації з
громадськістю
(з 15.05.2019 до
30.05.2019)
Електронні
консультації з
громадськістю
(з 29.05.2019 до
14.06.2019)
Електронні
консультації з
громадськістю
(з 15.06.2019 до
30.06.2019)

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

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Кількість
проведених
засідань
громадської
ради

Інші заходи
громадської
ради

2
Не проводились
(14.05.2019,
31.05.2019)

5.

6

7.

8.

9.

Санаторно-курортне
лікування осіб, пільгових
категорій за кошти
державного та обласного
бюджетів
Шлях України до НАТО
Проведення заходів з
реалізації стратегії
інтеграції внутрішньо
переміщених осіб та
впровадження
довгострокових рішень
внутрішнього
переміщення в Одеській
області
Нормативно-правові
підстави надання
фінансової підтримки для
виконання (реалізації)
програм (проектів,
заходів), розроблених
інститутами
громадянського
суспільства, за рахунок
коштів обласного
бюджету. Досвід
практичної реалізації
проектів
Проект Положення про
громадську раду при

Електронні
консультації з
громадськістю
(з 15.06.2019 до
30.06.2019)
Засідання за
«круглим столом»
04.04.2019
Засідання за
«круглим столом»
10.05.2019

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Засідання за
«круглим столом»
04.06.2019

Так

Ні

Ні

Зустріч з
громадськістю

Так

Ні

Так

Одеській обласній
державній адміністрації
10. Законопроект про
залізничний транспорт
України
11. Розвиток Державного
веб-порталу «Бюджет для
громадян»
12. Розбудова мережі
інклюзивно-ресурсних
центрів та підготовки
кадрів для інклюзивної
освіти
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21.06.2019
Відеоконференція
(16.05.2019)

Так

Ні

Ні

Відеоконференція
(23.05.2019)

Так

Ні

Ні

Відеоконференція
(06.06.2019)

Так

Ні

Ні

