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

Питання / проект акта,
щодо яких проведено
консультації з
громадськістю

1.

Відзначення Дня
працівника природнозаповідної справи в
Одеській області

2.

Проект плану заходів з
відзначення у 2019 році
75-х роковин депортації
українців з Лемківщини,
Надсяння, Холмщини,
Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної
Бойківщини у 1944-1951
роках в Одеській області
Поводження з
непридатними хімічними
засобами захисту рослин
(ХЗЗР) на території
Одеської області
Проект Концепції

3.

4.

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
громадськістю
(з 15.07.2019 до
30.07.2019)
Електронні
консультації з
громадськістю
(з 16.07.2019 по
05.08.2019)

Так

Ні

Ні

-

Так

Ні

Ні

Електронні
консультації з
громадськістю
(з 15.08.2019 до
30.08.2019)
Електронні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Заходи, проведені
у рамках
консультації з
громадськістю із
зазначенням дати

Інші заходи
громадської
ради

Не проводились

5.

6.

7.

8.

9.

державної цільової
програми розвитку
курорту державного
значення «Куяльник»
Проект звіту про
виконання Програми
соціально-економічного
та культурного розвитку
Одеської області за І
півріччя 2019 року
взаємодія та спільна
праця громадськості з
Департаментом екології
та природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації у
сфері охорони довкілля
Дорожня карта послуг
допомоги родинам з
дітьми від держави та
інститутів
громадянського
суспільства в Одеському
регіоні
Проект Національної
стратегії розвитку
інклюзивної освіти на
2020-2030 роки
Співпраця громадської
ради при Одеській
обласній державній
адміністрації та

консультації з
громадськістю
(з 30.08.2019 до
13.09.2019)
Електронні
консультації з
громадськістю
(з 03.09.2019 до
17.09.2019)

Так

Ні

Ні

Електронні
консультації з
громадськістю
(з 15.09.2019 до
30.09.2019)

Так

Ні

Ні

Засідання за
«круглим столом»
04.07.2019

Так

Ні

Ні

Зустріч з
громадськістю
14.08.2019

Так

Ні

Так

Засідання за
«круглим столом»
22.08.2019

Так

Так

Так

10.

11.

12.

13.

громадської ради при
Львівській обласній
державній адміністрації
Проблеми та перспективи
інформування
громадськості щодо
державної політики у
сфері європейської та
євроатлантичної
інтеграції України
Розвиток соціальних та
реабілітаційних послуг у
територіальних громадах
Реформування системи
моніторингу у галузі
охорони атмосферного
повітря
Проект Закону України
«Про енергетичну
безпеку»

14. Розвиток дуальної форми
здобуття професійної
(професійно-технічної)
освіти

Кисіль Юрій Михайлович 718 94 33

Засідання за
«круглим столом»
12.09.2019

Так

Ні

Ні

Відеоконференція
(18.07.2019)

Так

Ні

Ні

Відеоконференція
(01.08.2019)

Так

Ні

Ні

Відеоконференція
(05.09.2019)

Так

Ні

Ні

Відеоконференція
(12.09.2019)

Так

Ні

Ні

