Інформація про виконання плану заходів щодо реалізації у 2017 році в Одеській області Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки
Захід Плану

Виконавець

Виконання заходів згідно Плану

1. Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства
1.1. Розробити за участю представників
інститутів громадянського суспільства та
подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо внесення змін 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 (далі – Порядок), зокрема в частині
удосконалення
процедури
проведення
конкурсу
облдержадміністрацією,
розширення переліку організацій, щодо
підтримки яких застосовується конкурсна
процедура, перегляду переліку документів,
які подаються учасниками конкурсу

Управління комунікацій та інформаційної
політики обласної державної адміністрації,
структурні підрозділи обласної державної
адміністрації,
територіальні
підрозділи
центральних органів виконавчої влади (за
згодою), районні державні адміністрації,
виконкоми рад міст обласного значення (за
згодою)

Листом від 25.10.2017 № 03/02-36/66 надані
пропозиції щодо внесення змін 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 жовтня
2011 року № 1049:
- у пункті 6 Порядку зменшити визначений
строк для допуску до участі в конкурсі з
моменту реєстрації інституту громадянського
суспільства до оголошення проведення
конкурсу з двох до одного року;
- у підпункті 6 пункту 7 Порядку зменшити
визначений
строк
наданої
інститутом
громадянського суспільства інформації про
свою діяльність з двох до одного року

1.2. Забезпечити
проведення
конкурсу
з
визначення
програм
(проектів,
заходів),
розроблених
інститутами
громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка, відповідно до
Порядку

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

Розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 01.11.2017 № 1020/А-2017 «Про
організацію проведення конкурсу з визначення
соціальних проектів, розроблених інститутами
громадянського суспільства, для реалізації яких
надається фінансова підтримка з обласного
бюджету у 2017 році»;
розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 28.11.2017 № 1116/А-2017 «Про
організацію проведення конкурсу з визначення

програм
(проектів,
заходів),
розроблених
інститутами громадянського суспільства, для
виконання (реалізації) яких у 2018 році надається
підтримка за рахунок коштів обласного бюджету»
Проведено
15
тренінгів/семінарів
для
представників
інститутів
громадянського
суспільства з питань розроблення та подання
конкурсних пропозицій

1.3. Організувати та провести для представників
інститутів
громадянського
суспільства
тренінги/семінари з питань розроблення та
подання конкурсних пропозицій

Управління комунікацій та інформаційної
політики обласної державної адміністрації,
Одеський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного
управління при Президентові України (за
згодою)
2. Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення

2.1. Розробити
за
участю
представників Управління комунікацій та інформаційної
інститутів громадянського суспільства цільову політики обласної державної адміністрації
програму сприяння розвитку громадянського
суспільства в Одеській області на 2018-2020
роки
2.2. Забезпечити
проведення
публічних
консультацій з громадськістю відповідно до
орієнтовних планів проведення консультацій з
громадськістю на 2017 рік, запровадити
електронні консультації

2.3. Запровадити
моніторинг
та
аналіз
проведення консультацій з громадськістю, в
тому числі у формі публічних громадських
обговорень та електронних консультацій, а
також вивчення громадської думки

Управління комунікацій та інформаційної
політики обласної державної адміністрації,
структурні підрозділи обласної державної
адміністрації,
територіальні
підрозділи
центральних органів виконавчої влади (за
згодою), районні державні адміністрації,
виконкоми рад міст обласного значення (за
згодою)

Розроблено
проект
Регіональної
цільової
програми сприяння розвитку громадянського
суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки,
який перебуває на етапі погодження постійними
комісіями Одеської обласної ради
За
участю
представників
інститутів
громадянського суспільства проведені публічні
обговорення відповідно до орієнтовних планів
проведення консультацій з громадськістю на 2017
рік.
На веб-порталі Одеської області утворено рубрику
«Консультації з громадськістю», в якій працюють
відповідні
розділи
«публічне
громадське
обговорення» та «електроні консультації з
громадськістю»
За 2017 рік проведено 13 електронних
консультацій з громадськістю та 3 публічні
громадські обговорення, інформацію про які
розміщено на веб порталі Одеської області

Управління комунікацій та інформаційної
політики обласної державної адміністрації,
територіальні підрозділи центральних органів
виконавчої влади (за згодою), районні державні
адміністрації, виконкоми рад міст обласного
значення (за згодою)
2.4. Забезпечити
розроблення
орієнтовних Управління комунікацій та інформаційної Розроблено та розміщено на веб-порталі Одеської
планів проведення консультацій з громадськістю політики обласної державної адміністрації, області
орієнтовний
план
проведення
на 2018 рік
структурні підрозділи обласної державної консультацій з громадськістю Одеської обласної

адміністрації,
територіальні
підрозділи
центральних органів виконавчої влади (за
згодою), районні державні адміністрації,
виконкоми рад міст обласного значення (за
згодою)

державної адміністрації на 2018 рік, в основу
якого взято до уваги надані пропозиції
структурних підрозділів Одеської обласної
державної
адміністрації
та
інститутів
громадянського суспільства.
Розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 16.01.2018 № 53/А-2018 «Про
затвердження орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю Одеської обласної
державної адміністрації на 2018 рік»
2.5. Забезпечити
розроблення
за
участю Управління комунікацій та інформаційної Розроблено за участю громадськості проект Плану
громадськості плану заходів щодо реалізації у політики обласної державної адміністрації
заходів щодо реалізації у 2018 році в Одеській
області Національної стратегії сприяння розвитку
2018 році в Одеській області Національної
стратегії сприяння розвитку громадянського
громадянського суспільства в Україні на 2016суспільства в Україні на 2016-2020 роки
2020 роки.
Проект винесено на публічне громадське
обговорення та буде затверджено після
затвердження Регіональної цільової програми
сприяння розвитку громадянського суспільства в
Одеській області на 2018-2020 роки Одеською
обласною радою
2.6. Забезпечити
підвищення
кваліфікації Структурні підрозділи обласної державної В Одеському регіональному інституті державного
державних службовців у напрямку взаємодії адміністрації, Одеський регіональний інститут управління Національної академії державного
органів виконавчої влади, органів місцевого державного управління Національної академії управління при Президентові України було
самоврядування з громадськістю на засадах державного управління при Президентові проведено підвищення кваліфікації державних
партнерства
України (за згодою), територіальні підрозділи службовців
управління
комунікації
та
центральних органів виконавчої влади (за інформаційної політики обласної державної
згодою), районні державні адміністрації, адміністрації за 2017 рік у напрямку взаємодії
виконкоми рад міст обласного значення (за органів виконавчої влади, органів місцевого
згодою)
самоврядування з громадськістю на засадах
партнерства
3. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України

3.1. Організувати та провести за участю
представників
інститутів
громадянського
суспільства тренінги з питань залучення
інститутів громадянського суспільства до
надання соціальних послуг

Департамент соціальної та сімейної політики Проведено
6
тренінгів/семінарів
для
обласної державної адміністрації, районні представників
інститутів
громадянського
державні адміністрації, виконкоми рад міст суспільства з питань розроблення та подання
обласного значення (за згодою)
конкурсних пропозицій

3.2. Вжити заходів з метою активізації залучення Управління комунікацій та інформаційної Проведено 5 консультацій з громадськістю з
представників
інститутів
громадянського політики обласної державної адміністрації, питань залучення представників інститутів
суспільства до надання соціальних послуг
районні державні адміністрації, виконкоми рад громадянського
суспільства
до
надання
міст обласного значення (за згодою)
соціальних послуг
3.3. Забезпечити
проведення
широкої Управління комунікацій та інформаційної Інформація розміщено на веб-порталі Одеської
інформаційної кампанії з питання надання політики обласної державної адміністрації, області
соціальних послуг, у тому числі створення за районні державні адміністрації, виконкоми рад
участю представників інститутів громадянського міст обласного значення (за згодою)
суспільства і поширення через засоби масової
інформації соціальної реклами, організацію
роботи відповідних телефонних «гарячих ліній»
4. Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці
4.1. Сприяти благодійним організаціям у разі їх
звернення у проведенні інформаційної та
роз’яснювальної роботи серед населення із
запобігання шахрайству під час публічного
збору благодійних пожертв

Структурні підрозділи обласної державної
адміністрації,
територіальні
підрозділи
центральних органів виконавчої влади (за
згодою), районні державні адміністрації,
виконкоми рад міст обласного значення (за
згодою)
реалізацію
проектів, Департамент освіти і науки обласної державної
підвищення громадянської адміністрації

Надано сприяння благодійним організаціям у
проведенні інформаційної та роз’яснювальної
роботи серед населення із запобігання шахрайству
під час публічного збору благодійних пожертв

4.2. Забезпечити
спрямованих на
освіти населення

Забезпечено реалізацію проектів, спрямованих на
підвищення громадянської освіти населення

Тимчасово виконуючий обов’язки
начальника управління
Кисіль Юрій Михайлович 7189433

С.А. Сенча

