Інформація про виконання Плану заходів щодо реалізації у 2019 році в Одеській області Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки
Заходи плану

Виконавці, строки
виконання

Стан виконання

1. Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС)
1.1. Забезпечення взаємодії органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування
з
інститутами
громадянського суспільства (далі – ІГС)
у відповідній сфері діяльності

Структурні підрозділи обласної
державної
адміністрації,
територіальні органи центральних
органів виконавчої влади, районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети міських (міст обласного
значення) рад, сільських, селищних,
міських
рад
об’єднаних
територіальних громад (далі –
ОТГ),
громадська
рада
при
Одеській
обласній
державній
адміністрації, координаційна рада з
питань
сприяння
розвитку
громадянського суспільства при
голові Одеської обласної державної
адміністрації

У звітному періоді свою діяльність здійснювала громадська
рада при Одеській обласній державній адміністрації.
Також функціонують громадські ради при 24 із 26
райдержадміністрацій області (не утворено лише при
Балтській та Іванівській райдержадміністрації), що становить
92 % від їх загальної кількості, а також при 1 із 9 виконкомів
рад міст обласного значення (м. Теплодар), що становить 11 %.
У новостворених об’єднаних територіальних громадах наразі
ще не функціонують ці дорадчі органи.
В облдержадміністрації діє Координаційна рада з питань
сприяння розвитку громадянського суспільства при голові
Одеської обласної державної адміністрації, утворена
розпорядженням голови Одеської обласної державної
адміністрації від 08.11.2017 № 1054/А-2017

1.2. Проведення навчально-методичних Управління
комунікацій
та
семінарів
та
тренінгів
для інформаційної політики обласної
представників ІГС щодо механізмів та державної адміністрації
кращих практик участі громадськості у
формуванні та реалізації державної,
регіональної
політики,
вирішенні
питань місцевого значення

В рамках Регіональної цільової програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020
роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від
14.03.2018 № 659-VII (зі змінами), 03-05.06.2019 в Одеському
регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України
відбувся навчально-методичний семінар з підвищення
кваліфікації представників ІГС Одеської області на тему:
«Розроблення конкурсних пропозицій для участі у конкурсах
проектів»

1.3. Проведення обласного конкурсу Управління
комунікацій
та Проведено обласний конкурс «Краща громадська рада –
«Краща громадська рада – надійний інформаційної політики обласної надійний партнер». За результатами Конкурсу переможцями
партнер»
державної адміністрації
стали: громадська рада при Кілійській районній державній
адміністрації – перше місце, громадська рада при
Великомихайлівській районній державній адміністрації – друге
місце, громадська рада при Ізмаїльській районній державній
адміністрації – третє місце
1.4. Визначення та оприлюднення
рейтингу
районних
державних
адміністрацій, виконавчих комітетів
міських (міст обласного значення) рад,
сільських, селищних, міських рад ОТГ
за
результатами
співпраці
з
громадськістю

Управління
комунікацій
та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети міських (міст обласного
значення) рад, сільських, селищних,
міських рад ОТГ, громадська рада
при Одеській обласній державній
адміністрації

За результатами розгляду виконання вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики» визначено, що найбільш активні в
питаннях взаємодії з громадськістю Лиманська, Миколаївська
та Роздільнянська районні державні адміністрації, найменш
активні – Балтська та Іванівська районні державні
адміністрації

1.5.
Забезпечення
розгляду
на
апаратних
(селекторних)
нарадах
обласної та районних державних
адміністрацій, виконавчих комітетів
міських (міст обласного значення) рад,
сільських, селищних, міських рад ОТГ
питання
про
стан
розвитку
громадянського суспільства

Управління
комунікацій
та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети міських (міст обласного
значення) рад, сільських, селищних,
міських рад ОТГ

Протоколом
селекторної
наради
з
головами
райдержадміністрацій, ОТГ та міськими головами міст
обласного
значення
від
23.07.2019
№ 18-ОН доручено райдержадміністраціям забезпечити
надання управлінню комунікацій та інформаційної політики
ОДА щоденної інформації відповідно до рекомендацій,
наданих листом від 19.07.2019 № 05-16/559 з метою виконання
доручень АПУ від 12.05.2014 № 04-01/206, КМУ від 04.02.2011
№ 5849/1-11, розпорядження голови ОДА від 14.07.2016 «Про
вдосконалення системи інформування вищих органів влади
про події в регіоні» (зі змінами)

1.6. Забезпечення проведення зустрічей Управління
комунікацій
та
голів громадських рад, утворених при інформаційної політики обласної
районних державних адміністраціях, з державної адміністрації
головою
обласної
державної
адміністрації відповідно до абзацу два
пункту 6 постанови Кабінету Міністрів
України від 03.11.2010 № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної
політики»

12.12.2019 з метою забезпечення врахування громадської
думки у процесі підготовки та організації виконання рішень
Кабінету Міністрів України, формування та реалізації
державної політики, вирішення питань місцевого значення, за
ініціативи громадської ради при Одеській обласній державній
адміністрації, відбулася конференція на тему: «Взаємодія
місцевих державних адміністрацій та громадських рад при
місцевих державних адміністраціях Одеської області». Участь
у заході взяли представники громадської ради при Одеській
обласній державній адміністрації, структурних підрозділів
райдержадміністрацій з питань комунікацій з громадськістю,
громадських рад при районних державних адміністраціях,
громадські активісти

2. Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення
2.1.
Проведення
консультацій
з
громадськістю з питань, що стосуються
суспільно-економічного
розвитку,
реалізації та захисту прав і свобод
громадян, задоволення їх політичних,
економічних, соціальних, культурних та
інших інтересів, відповідно до Порядку
проведення
консультацій
з
громадськістю з питань формування та
реалізації
державної
політики,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.11.2010
№ 996

Структурні підрозділи обласної
державної адміністрації,
територіальні органи центральних
органів виконавчої влади, районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети міських (міст обласного
значення) рад, сільських, селищних,
міських рад ОТГ

Облдержадміністрацією за звітний період проведено 37
консультацій з громадськістю, з них 7 обговорень
регуляторних та інших актів облдержадміністрації, що
становить 19 % від їх загальної кількості.
Райдержадміністраціями області було проведено 194
консультації з громадськістю, з них 136 обговорень
регуляторних та інших актів райдержадміністрацій, що
становить 70% від їх загальної кількості.

2.2. Сприяння ІГС та громадським
радам при обласній та районних
державних адміністраціях у проведенні
громадської
експертизи
діяльності
органів виконавчої влади відповідно до
Порядку
сприяння
проведенню
громадської
експертизи
діяльності

Управління комунікацій та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, структурні
підрозділи обласної державної
адміністрації, територіальні органи
центральних органів виконавчої
влади, районні державні

Овідіопольською районною державною адміністрацією
шляхом видання розпорядження від 11.04.2019 № 124/А-2019
надано сприяння проведенню громадської експертизи
громадській спілці «Об’єднання учасників бойових дій
Овідіопольщини» щодо дотримання райдержадміністрацією
вимог Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх
соціального захисту» та виконання районної цільової програми

органів
виконавчої
влади,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.11.2008 № 976,
та
громадської
антикорупційної
експертизи нормативно-правових актів і
проектів нормативно-правових актів
цих органів

адміністрації, виконавчі комітети
міських (міст обласного значення)
рад, сільських, селищних, міських
рад ОТГ

2.3. Забезпечення функціонування на
офіційних вебсайтах органів виконавчої
влади
та
органів
місцевого
самоврядування відповідних рубрик
щодо
висвітлення
діяльності
консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів, заходів зі взаємодії
та консультування з громадськістю, а
також звітів щодо їх виконання

Управління комунікацій та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, структурні
підрозділи обласної державної
адміністрації, територіальні органи
центральних органів виконавчої
влади, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети
міських (міст обласного значення)
рад, сільських, селищних, міських
рад ОТГ

2.4. Забезпечення моніторингу та Управління комунікацій та
аналізу проведення консультацій з інформаційної політики обласної
громадськістю
державної адміністрації, громадська
рада при Одеській обласній
державній адміністрації

соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки
«Соціальний захист», затвердженої рішенням Овідіопольської
районної ради від 22.12.2017 № 302 – VIІ.
Відповідно до п. 7 Порядку сприяння проведенню громадської
експертизи
діяльності
органів
виконавчої
влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
05.11.2008 № 976, експертні пропозиції громадської спілки
«Об’єднання учасників бойових дій Овідіопольщини» від
28.10.2019 № 25 розміщено на офіційному веб-сайті
Овідіопольської районної державної адміністрації у рубриці
«Громадська експертиза»
Постійно забезпечується функціонування рубрик щодо
висвітлення діяльності консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів, заходів зі взаємодії та консультування з
громадськістю, а також звітів щодо їх виконання на 28 сайтах:
- вебпортал Одеської обласної державної адміністрації;
- вебсайт управління комунікацій та інформаційної політики
обласної державної адміністрації;
- 26 сайтів районних державних адміністраціях

Відповідно до орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю проводиться моніторинг та аналіз проведення
консультацій з громадськістю структурними підрозділами
обласної державної адміністрації, районними державними
адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст
обласного значення) рад, сільських, селищних, міських рад
ОТГ.
Квартальні звіти про проведення відповідних консультацій за
результатами моніторингу та аналізу опубліковано на
вебпорталі Одеської обласної державної адміністрації та
вебсайті управлінням комунікацій та інформаційної політики
облдержадміністрації
у
розділі
«Консультації
з
громадськістю»

2.5.
Забезпечення
розроблення
орієнтовних
планів
проведення
консультацій з громадськістю на 2020
рік

Управління комунікацій та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, структурні
підрозділи обласної державної
адміністрації, територіальні органи
центральних органів виконавчої
влади, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети
міських (міст обласного значення)
рад, сільських, селищних, міських
рад ОТГ, громадська рада при
Одеській обласній державній
адміністрації, громадські ради при
місцевих органах виконавчої влади

З урахуванням пропозицій громадської ради при Одеській
обласній державній адміністрації розроблено орієнтовний план
проведення консультацій з громадськістю Одеської обласної
державної адміністрації на 2020 рік.
Облдержадміністрацією заплановано провести у 2020 році 69
консультацій з громадськістю.
За звітний період орієнтовні плани проведення консультацій з
громадськістю розроблено та затверджено розпорядженнями
голів
Березівської,
Великомихайлівської,
Подільської,
Роздільнянської
Тарутинської,
Ширяївської
районних
державних адміністрацій. В інших районах області проєкти
планів перебувають на етапах погодження та затвердження

2.6. Забезпечення розроблення за
участю ІГС плану заходів щодо
реалізації у 2020 році в Одеській області
Національної
стратегії
сприяння
розвитку громадянського суспільства в
Україні на 2016-2020 роки

Управління комунікацій та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, громадська
рада при Одеській обласній
державній адміністрації

З 25.11.2019 по 09.12.2019 з метою збору пропозицій
проведено електронні консультації з громадськістю щодо
розробки проєкту Плану заходів щодо реалізації у 2020 році в
Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.
18.12.2019 за участю представників громадської ради
проведено публічне громадське обговорення проєкту
зазначеного
документа.
Розпорядженням
голови
облдержадміністрації від 24.12.2019 № 1594/А-2019
затверджено План заходів щодо реалізації у 2020 році в
Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

3. Активізація співпраці на засадах партнерства органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області з ІГС щодо
актуалізації та вирішення суспільно важливих проблем
3.1. Проведення конкурсів з визначення Управління комунікацій та
Відповідно до розпорядження голови обласної державної
програм
(проектів,
заходів), інформаційної політики обласної
адміністрації від 28.03.2019 № 418/А-2019 управлінням
розроблених ІГС, для виконання державної адміністрації, структурні проведено конкурс з визначення програм (проектів, заходів),
(реалізації) яких надається фінансова підрозділи обласної державної
розроблених інститутами громадянського суспільства, для
підтримка за рахунок коштів обласного адміністрації
виконання (реалізації) яких у 2020 році надаватиметься
бюджету, та проведення моніторингу
підтримка за рахунок коштів обласного бюджету. До обласної

стану виконання (реалізації) програм
(проектів,
заходів),
визнаних
переможцями конкурсу, відповідно до
Порядку проведення конкурсу з
визначення програм (проектів, заходів),
розроблених
інститутами
громадянського
суспільства,
для
виконання (реалізації) яких надається
фінансова підтримка, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 12.10.2011 № 1049

державної адміністрації надійшло 22 конкурсні пропозиції,
17 з яких було допущено до конкурсу, розглянуто та оцінено
конкурсною комісією, а також складено їх рейтинг.
Рішенням Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1176-VII
внесено зміни до Регіональної цільової програми сприяння
розвитку громадянського суспільства в Одеській області на
2018-2020 роки, якими передбачено у 2020 році фінансування з
обласного бюджету програм (проектів, заходів), розроблених
інститутами громадянського суспільства, у сумі 100 000,0 грн.

3.2. Сприяння ІГС у розробленні
проектів (програм), спрямованих на
вирішення
актуальних
проблем
розвитку громадянського суспільства в
області, для участі у різних конкурсах
проектів, інформування їх щодо
проведення таких конкурсів

Управління комунікацій та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, структурні
підрозділи обласної державної
адміністрації

Проведено навчання представників 20 громадських об’єднань:
«Об’єднання волонтерів, учасників АТО «Південь», «Здорова
українська нація», «Сім’я», «Одеська міська рада багатодітних
сімей», «100 відсотків життя. Одеса», «Рада багатодітних сімей
«Майбутнє Одеси», «Сила людей Одеси», «Патруль
громадської безпеки», «За прозору владу», «Спілка учасників
АТО Біляївщини», «Одеська регіональна академія козацтва»,
Фонд «Злата Лада», «Південна громадська безпека»,
«Сагарис», «Охорона Дитинства. Єдність Сім’ї. Соціальна
активність», «Чорноморське Гайдамацьке з’єднання», «Спілка
аудиторів України», «Якісне суспільство», «Асоціація
учасників АТО Одещини», «ЕМПТОР».
На вебпорталі Одеської обласної державної адміністрації та
вебсайті управління комунікацій та інформаційної політики
облдержадміністрації у розділі «Конкурс проектів інститутів
громадянського суспільства» здійснюється інформування ІГС
щодо проведення конкурсів.

3.3.
Сприяння
участі
делегацій
представників ІГС області у форумах/
конференціях/ семінарах, присвячених
розвитку громадянського суспільства в
Україні, а також масових заходах з
відзначення
державних
свят
та

Управління комунікацій та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, структурні
підрозділи обласної державної
адміністрації, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети

06.06.2019 надано сприяння участі голови громадської ради
при Одеській обласній державній адміністрації у зустрічі голів
громадських рад при органах виконавчої влади, представників
структурних підрозділів з питань взаємодії з громадськістю
центральних та місцевих органів виконавчої влади з
Державним секретарем Кабінету Міністрів України та

пам’ятних історичних подій; сприяння
міжрегіональному співробітництву в
галузі
розвитку
громадянського
суспільства

міських (міст обласного значення)
рад, сільських, селищних, міських
рад ОТГ, громадська рада при
Одеській обласній державній
адміністрації

державними секретарями міністерств для роз'яснення змін
законодавства з питань формування та діяльності громадських
рад, обговоренні питань функціонування Ради голів
громадських рад при органах виконавчої влади у м. Київ.
05-10.07.2019 надано сприяння участі представників інститутів
громадянського суспільства Одеської області у семінарітренінгу (м. Харьків) щодо організації проведення
Всеукраїнського фестивалю «З країни в Україну».
19.09.2019 надано сприяння участі голови громадської ради
при Одеській обласній державній адміністрації у зустрічі голів
громадських рад при обласних, Київській та Севастопольській
міських держадміністраціях з т.в.о. Державного секретаря
Кабінету Міністрів України та головою громадської ради при
Мінрегіоні, яка відбулась у м. Київ.
06.10.2019 надано сприяння участі представників громадської
ради при Одеській обласній державній адміністрації,
інститутів громадянського суспільства та засобів масової
інформації у парламентських слуханнях на тему: «Безпека
діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх
вирішення» (м. Київ).
13.12.2019 надано сприяння участі представників громадської
ради при Одеській обласній державній адміністрації та
інститутів громадянського суспільства у форумі «Майстерня
майбутнього (м. Київ), організованого за сприянням
Секретаріату Кабінету Міністрів України.
02.04.2019 у Ширяївському районі проведено естафету пам’яті
«Слава визволителям України» за участі представників
громадських організацій «Щит: Одеса-Північ» та «Гідність».
Захід проводився також в Любашівському, Роздільнянському
та Захарівському районах.
04.10.2019 за ініціативи громадської спілки «Об’єднання
учасників бойових дій Овідіопольщини» відбулася звітновиборча конференція «Ветерани Овідіопольського району».
Овідіопольська районна державна адміністрація залучала
ветеранські організації району до участі у заходах,
присвячених Дню визволення України від нацистських

загарбників, Дню перемоги у Другій світовій війні, Дню
захисника України.
В Лиманському районі за ініціативи заступника голови
громадської ради при районній державній адміністрації,
представника громадської організації «Суспільний добробут»
у спортивно-оздоровчому комплексі смт. Доброслав проведено
марафон «Забіг обіцянок».
Надано сприяння громадським організаціям «Ветерани АТО
Лиманщини» та «Чорноморське гайдамацьке з’єднання» у
проведенні:
- районного етапу та участі в обласному національнопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
- заходу до Дня українського козацтва «Посвята в козачата»;
- фестивалю патріотичної пісні «Україна - це ми!».
У Роздільнянському районі надано сприяння громадській
організації «Громада Роздільнянщини» щодо відзначення Дня
пам’яті загиблих захисників України
3.4.
Забезпечення
секретаріату Управління комунікацій та
громадської ради при Одеській обласній інформаційної політики обласної
державній адміністрації приміщенням, державної адміністрації
засобами зв’язку, створення умов для
роботи ради та проведення її засідань

Відповідно до пункту 26 Типового положення про громадську
раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній,
Київській та Севастопольській міській, районній, районній у
мм. Києві та Севастополі державній адміністрації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03.11.2010 № 996, надавалось сприяння щодо забезпечення
громадської ради при Одеській обласній державній
адміністрації приміщенням для роботи та проведення її
засідань.
У 2019 році зазначеним дорадчим органом проведено 3
засідання (14.05.2019, 15.06.2019, 18.10.2019)

3.5. Проведення в районах області та
містах обласного значення конкурсів з
визначення програм (проектів, заходів),
розроблених ІГС, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова

У Подільському районі ІГС подано на розгляд районної комісії
з питань громадського бюджету Куяльницької сільської ради
28 проектних заявок, з яких 27 було допущено до конкурсу.
06.12.2019 року на засіданні комісії з питань громадського
бюджету Куяльницької сільської ради визначено 9 переможців

Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських (міст
обласного значення) рад, сільських,
селищних, міських рад ОТГ

підтримка за рахунок коштів місцевих
бюджетів

конкурсу. Загальний обсяг на реалізацію проектів становить
1 612 275,0 грн.

3.6. Надання організаційної, методичної Управління комунікацій та
та інформаційної підтримки заходам, інформаційної політики обласної
що проводяться ІГС області
державної адміністрації, структурні
підрозділи обласної державної
адміністрації, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети
міських (міст обласного значення)
рад, сільських, селищних, міських
рад ОТГ, громадська рада при
Одеській обласній державній
адміністрації

Управлінням комунікацій та інформаційної політики обласної
державної адміністрації протягом звітного періоду надавалась
організаційна, методична та інформаційна підтримка 12
заходів, що проводились ІГС області (12.03.2019, 09.04.2019,
06.05.2019, 28.05.2019, 11.06.2019, 18.06.2019, 01.07.2019,
07.08.2019, 02.09.2019, 12.09.2019, 12.11.2019, 16.12.2019)

4. Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці
4.1.
Запровадження
обов'язкового
моніторингу та оцінки розпорядниками
бюджетних коштів програм і проектів,
які виконуються ІГС за рахунок
бюджетних коштів

Управління комунікацій та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, структурні
підрозділи обласної державної
адміністрації

4.2.
Запровадження
обов'язкової Управління комунікацій та
звітності ІГС, які отримують фінансову інформаційної політики обласної

Наказом управління комунікацій та інформаційної політики
обласної державної адміністрації від 01.07.2019 № 19-ОД
затверджено Порядок проведення моніторингу виконання
(реалізації) програм (проектів, заходів), які отримують
фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету.
21.12.2019 відбулося засідання конкурсної комісії для розгляду
конкурсних пропозицій та результатів моніторингу стану
виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), під час
якого розглянуто підсумковий висновок щодо реалізації 3
проектів інститутів громадянського суспільства, які визнані
переможцями конкурсу та отримали у 2019 році фінансову
підтримку за рахунок коштів обласного бюджету на суму
324082,02 грн.
Відповідно до пункту 21 Порядку проведення конкурсу з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених

підтримку за рахунок коштів обласного державної адміністрації, структурні
бюджету, публічного доступу до такої підрозділи обласної державної
звітності, а також до результатів адміністрації
моніторингу та оцінки виконання
(реалізації) програм (проектів, заходів),
які виконуються ІГС за рахунок
бюджетних коштів

громадськими організаціями та творчими спілками, для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12.10.2011 № 1049, переможці конкурсу після реалізації
проектів надали управлінню комунікацій та інформаційної
політики обласної державної адміністрації підсумкові звіти
про виконання договору та обсяг використаних бюджетних
коштів за встановленою формою.
Зазначені звіти опубліковано на вебпорталі Одеської обласної
державної адміністрації та вебсайті управління комунікацій та
інформаційної політики облдержадміністрації у розділі
«Конкурс проектів інститутів громадянського суспільства»

4.3. Сприяння благодійним організаціям
у разі їх звернення у проведенні
інформаційної
та
роз’яснювальної
роботи серед населення із запобігання
шахрайству під час публічного збору
благодійних пожертв

Звернень у проведенні інформаційної та роз’яснювальної
роботи серед населення із запобігання шахрайству під час
публічного збору благодійних пожертв від благодійних
організацій за звітний період не надходило

Управління комунікацій та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, структурні
підрозділи обласної державної
адміністрації, територіальні органи
центральних органів виконавчої
влади, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети
міських (міст обласного значення)
рад, сільських, селищних, міських
рад ОТГ

4.4. Забезпечення надання методичної, Управління комунікацій та
консультативної
та
організаційної інформаційної політики обласної
допомоги місцевим органам виконавчої державної адміністрації
влади,
органам
місцевого
самоврядування з питань взаємодії з
ІГС,
розвитку
громадянського
суспільства

Протягом звітного періоду управлінням комунікацій та
інформаційної політики обласної державної адміністрації
постійно
надається
методична,
консультативна
та
організаційна допомога місцевим органам виконавчої влади,
органам місцевого самоврядування з питань взаємодії з ІГС,
розвитку громадянського суспільства

4.5. Сприяння науковим дослідженням, Управління комунікацій та
публікаціям та просвітницьким заходам інформаційної політики обласної
у сфері розвитку громадянського державної адміністрації
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4.6. Активізація роботи координаційної Управління комунікацій та
ради з питань сприяння розвитку інформаційної політики обласної
громадянського суспільства при голові державної адміністрації
Одеської
обласної
державної
адміністрації

В облдержадміністрації діє Координаційна рада з питань
сприяння розвитку громадянського суспільства при голові
Одеської обласної державної адміністрації, утворена
розпорядженням голови Одеської обласної державної
адміністрації від 08.11.2017 № 1054/А-2017.
Підготовлено проєкт розпорядження про внесення змін до
складу Координаційної ради з питань сприяння розвитку
громадянського суспільства при голові Одеської обласної
державної адміністрації, який перебуває на етапі погодження
та затвердження
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