ІНФОРМАЦІЯ
про проведені Одеською обласною державною адміністрацією консультації з громадськістю та взаємодію з громадською
радою у І кварталі 2020 року.
№
з/п

Питання / проєкт акта,
щодо яких проведено
консультації з
громадськістю

1.

Проєкт
звіту
про
здійснення
Одеською
обласною
державною
адміністрацією
покладених
на
неї
повноважень та стан
розвитку території у 2019
році
Покращення
взаємодії
громадськості
з
Департаментом екології
та природних ресурсів у
сфері охорони довкілля
Виконання Плану заходів
щодо реалізації у 2019
році в Одеській області
Національної
стратегії
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства в Україні на

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

Електронні
консультації з
громадськістю
(з 27.01.2020 до
10.02.2020)

Так

Ні

Ні

Електронні
консультації з
громадськістю
(з 15.01.2020 до
30.01.2020)
Електронні
консультації з
громадськістю
(з 31.01.2020 до
14.02.2020)

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Заходи, проведені
у рамках
консультації з
громадськістю із
зазначенням дати

Кількість
проведених
засідань
громадської
ради

Інші заходи
громадської
ради

1
Не проводились
(27.02.2020)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2016-2020 роки
Проєкт Плану заходів на
2021-2023
роки
з
реалізації
Стратегії
розвитку
Одеської
області на період 20212027 років
Покращення
взаємодії
громадськості
з
Департаментом екології
та природних ресурсів у
сфері охорони довкілля
Проєкт
звіту
про
виконання
Програми
соціально-економічного
та культурного розвитку
Одеської області за 2019
рік
Регіональні
програми
охорони навколишнього
природного середовища в
контексті збалансованого
розвитку області
Консолідація
для
вирішення
гострих
проблем Одещини
Законопроєкти
«Про
медіа в Україні» та «Про
внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення

Електронні
консультації з
громадськістю
(з 14.02.2020 до
28.02.2020)

Так

Ні

Ні

Електронні
консультації з
громадськістю (з
02.02.2020 до
28.02.2020)
Електронні
консультації з
громадськістю
(з 25.02.2020 до
10.03.2020)

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Електронні
консультації з
громадськістю
(з 13.03.2020 до
27.03.2020)
Засідання за
«круглим столом»
14.02.2020
Засідання за
«круглим столом»
24.02.2020

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

національної
інформаційної безпеки та
права на доступ до
достовірної інформації»
10. Проєкт Закону України Форум 28.02.2020
«Про внесення змін до (м. Херсон)
Конституції
України
(щодо
децентралізації
влади)»

Тетяна Налівана 718 94 33

Так

Ні

Ні

