ІНФОРМАЦІЯ
про виконання у 2018 році 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
На виконання плану заходів щодо реалізації у 2018 році в Одеській
області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 28.03.2018 № 292/А-2018 (далі –
План), протягом 2018 року органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування Одеської області проводилися інформаційні заходи щодо
висвітлення діяльності інститутів громадянського суспільства області, їх
внеску в соціально-економічний розвиток області та територіальних громад,
а також кращих практик співпраці органів публічної влади та громадських
об’єднань на засадах партнерства.
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 (далі – Програма), з метою поширення позитивного досвіду
управлінням комунікацій та інформаційної політики обласної державної
адміністрації (далі – управління) у грудні 2018 році видано брошуру
«Використання різних форм демократії участі, співпраці органів публічної
влади та громадських об’єднань: матеріали кращих практик» накладом 100
примірників за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 5 тис. грн.
24.03.2018та 30.03.2018 в Одеському регіональному інституті
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України (далі – ОРІДУ НАДУ при Президентові України)
організовано тренінги для представників інститутів громадянського
суспільства (далі – ІГС) Одеської області за темою: «Технологія написання
проектних заявок для участі у конкурсах проектів».
В
рамках
Програми25-27.06.2018
проведено
тематичний
короткотерміновий семінар «Розроблення конкурсних пропозицій для участі
у конкурсах проектів» для 20 представників ІГС Одеської області на базі
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. В результаті проведення
зазначеного семінару до облдержадміністрації надійшло 19 конкурсних
пропозицій, 14 з яких було допущено до конкурсу з визначення програм
(проектів, заходів), розроблених ІГС, для виконання яких у 2019 році
надається підтримка за рахунок коштів обласного бюджету. За результатами
другого такого семінару 19-21.09.2018 представники ІГС у кількості 20 осіб
отримали практичні навички з розроблення конкурсних пропозицій для
участі у різноманітних конкурсах проектів. Крім того, 16 слухачів виявили
бажання навчатися у зазначеному інституті. Зазначені семінари проведено за
рахунок коштів обласного бюджету в сумі 40 тис. грн.

Відповідно до Положення про проведення обласного конкурсу «Краща
громадська рада – надійний партнер», затвердженого наказом управління
комунікацій та інформаційної політики облдержадміністрації від 22.10.2018
№ 23-ОД, 27-30.11.2018 вперше в Одеській області проведено обласний
конкурс «Краща громадська рада – надійний партнер».
Переможцями конкурсу визначено:І місце – громадська рада при
Саратській райдержадміністрації (далі – РДА);ІІ місце – громадська рада при
Ізмаїльській РДА;ІІІ місце – громадська рада при КілійськійРДА.
За результатами моніторингу виконання Плану управлінням визначено
рейтинг районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст
обласного значення за напрямом «співпраця з громадськістю» (додається).
Управлінням забезпечено розгляд на селекторних нарадах обласної
державної адміністрації з головами районних державних адміністрацій, міст
обласного значення та об’єднаних територіальних громад 21.05.2018 та
01.10.2018 питання про стан виконання заходів щодо реалізації державної
політики за участю ІГС. Із районних державних адміністрацій, виконкомів
рад міст обласного значення розгляд питання про стан розвитку
громадянського суспільства забезпечено на засіданні колегії Болградською
РДА, на апаратній нараді – КодимськоюРДА.
Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації державної політики, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Одеської області
проводилися 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.
Орієнтовним планом проведення консультації з громадськістю
Одеської обласної державної адміністрації на 2018 рік було всього
заплановано провести 57 консультацій з громадськістю, з яких 21 електронна
консультація з громадськістю та 36 публічних громадських обговорень.
Протягом року обласною державною адміністрацією проведено 37
електронних консультацій з громадськістю та 36 публічних громадських
обговорень (у тому числі – 15 експертних зустрічей для обговорення
пріоритетів діяльності Уряду). Районними державними адміністраціями
проведено 161 консультацію з громадськістю, виконкомами рад міст
обласного значення – 265.
Відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.11.2008 № 976, обласною державною
адміністрацією шляхом видання відповідних розпоряджень надано сприяння
проведенню 4 громадських експертиз діяльності облдержадміністрації, а
саме:
- громадською організацією «Одеська обласна організація «Зелений
лист» щодо виконання облдержадміністрацією та її структурними

підрозділами Регіональної програми цивільного захисту, техногенної та
пожежної безпеки Одеської області на 2014-2017 роки, затвердженої
рішенням Одеської обласної ради від 24.12.2013 № 969-VI (зі змінами), та
розпорядження голови облдержадміністрації від 28.02.2017 № 162/А-2017
«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік»,
відповідальний структурний підрозділ за забезпечення взаємодії з
громадською організацією – Департамент з питань цивільного захисту,
оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної
державної адміністрації;
- громадською організацією «Фонд дитячих, юнацьких та молодіжних
конкурсів» щодо додержання облдержадміністрацією статей 21-215 Закону
України «Про культуру» під час виконання покладених на неї завдань,
відповідальний структурний підрозділ за забезпечення взаємодії з
громадською організацією – управління культури, національностей, релігій
та охорони об’єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації;
- громадською радою при Одеській обласній державній адміністрації
щодо виконання облдержадміністрацією та її структурними підрозділами
Регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у басейні
Куяльницького лиману на 2012-2018 роки, затвердженої рішенням Одеської
обласної ради від 28.10.2011 № 270-VI, під час виконання покладених на неї
завдань, відповідальний структурний підрозділ за забезпечення взаємодії з
громадською радою – Департамент екології та природних ресурсів обласної
державної адміністрації;
- громадською радою при Одеській обласній державній адміністрації
щодо додержання облдержадміністрацією та її структурними підрозділами
постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049«Про
затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів,
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» під час реалізації
державної політики в галузі соціального захисту соціально-незахищених
громадян, відповідальний структурний підрозділ за забезпечення взаємодії з
громадською радою – Департамент соціальної та сімейної політики обласної
державної адміністрації.
За результатами громадської експертизи, проведеною громадською
організацією «Фонд дитячих, юнацьких та молодіжних конкурсів», отримано
експертні пропозиції для їх врахування облдержадміністрацією під час
вирішення питань поточної діяльності.
Відповідно до п. 5-2 Порядку сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади три громадські експертизи
визнано такими, що не відбулися.
Обласною державною адміністрацією, її структурними підрозділами,
районними державними адміністраціями забезпечено:
функціонування на власних веб-сайтах відповідних рубрик щодо
висвітлення діяльності консультативно-дорадчих органів, заходів зі взаємодії

та консультування з громадськістю (у т. ч. електронних консультацій) та
звітів щодо їх виконання;
проведення публічного громадського обговорення (конференцій,
форумів, громадських слухань, засідань за «круглим столом», зборів,
зустрічей (нарад) з громадськістю).
Представники громадськості беруть участь у роботі 33 допоміжних
органів облдержадміністрації за різними сферами її діяльності.
Структурними підрозділами облдержадміністрації у рамках публічного
громадського обговорення забезпечено проведення 38 засідань зазначених
органів. Управлінням у тому числі забезпечено проведення 3 засідань
громадської ради при обласній державній адміністрації з актуальних питань
соціально-економічного та гуманітарного розвитку.
На виконання Програми та відповідно до двостороннього меморандуму
спільно з громадською організацією «Громадське формування з охорони
громадського порядку і державного кордону «Поліція Громадської Безпеки»
на принципах співпраці та співфінансування 05-06.09.2018 управлінням
проведено україно-чеський форум «Дитинство без насильства» із залученням
представників ІГС. Зазначений форум проведено за рахунок коштів
обласного бюджету в сумі 28,6 тис. грн.
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається
фінансова підтримка», з метою залучення громадських організацій до
розв’язання пріоритетних проблем Одеської області розпорядженням голови
облдержадміністрації від 30.03.2018 № 300/А-2018 оголошено конкурс з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених ІГС, для виконання
(реалізації) яких у 2019 році надається підтримка за рахунок коштів
обласного бюджету. У серпні 2018 року конкурсною комісією розглянуто та
оцінено конкурсні пропозиції в рамках проведення конкурсу, а також
складено їх рейтинг.
Після затвердження обласного бюджету на 2019 рік переможцями
конкурсу визначено:
І. Громадська організація «Родинний правопросвітницький клуб
«Одеська мрія» з конкурсною пропозицією «Дорожня карта послуг допомоги
родинам з дітьми від держави та інститутів громадянського суспільства в
Одеському регіоні» (142 бали);
ІІ. Громадська організація «Рух суспільних ініціатив» з конкурсною
пропозицією «Успішна громада – свідома громада» (130 балів);
ІІІ. Громадська організація «Ветеранів та інвалідів АТО – «Рапіра» з
конкурсною пропозицією «Забезпечення єдності українського простору» (127
балів);
ІV. Громадська організація «Велике серце» з конкурсною пропозицією
«Інформаційна кампанія «Дитинство без насильства» (119 балів).

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
17.10.2018№ 1179/А-2018 також оголошено конкурс з визначення соціальних
проектів, розроблених ІГС, для реалізації яких надається фінансова
підтримка з обласного бюджету у 2019 році. Функції з організації та
проведення зазначеного конкурсу покладено на Департамент соціальної та
сімейної політики обласної державної адміністрації.
Управлінням було надано сприяння та підтримку проектам,
розробленим громадською організацією «Правозахисне товариство
«Співдружність», благодійним фондом «За майбутнє без СНІДу» та
Одеською обласною організацією Всеукраїнської громадської організації
інвалідів «Українське товариство глухих»,що спрямовані на вирішення
актуальних проблем розвитку громадянського суспільства в області, для
участі у різних конкурсах проектів ІГС.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування Одеської
області протягом 2018 року сприяли участі делегацій представників
громадськості та інститутів громадянського суспільства області у форумах/
конференціях/ семінарах, присвячених розвитку громадянського суспільства
в Україні, а також масових заходах з відзначення державних свят та
пам’ятних історичних подій тощо з виїздом у населені пункти області та
України;
міжрегіональному
співробітництву
в
галузі
розвитку
громадянського суспільства.
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
24.10.2018 № 1212/А-2018 «Про затвердження складу громадської ради при
Одеській обласній державній адміністрації» було утворено громадську раду,
до якої увійшли представники 35 громадських об’єднань.08.11.2018 на її
першому засіданні було схвалено зміни до Положення про громадську раду
при Одеській обласній державній адміністрації. Розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 22.12.2018 № 1609/А-2018 були внесені
зазначені зміни до Положення.
Також, громадські ради утворено при всіх, крім Савранської, районних
державних адміністраціях області та при виконавчому комітеті
Теплодарської міської ради.
Серед райдержадміністрацій та виконкомів рад міст обласного
значення у 2018 році конкурс проектів, розроблених ІГС, для виконання яких
надаються кошти місцевого бюджету,проведено лише виконавчим комітетом
Одеської міської ради. Сприяння впровадженню ініціатив ІГС шляхом
реалізації актуальних та суспільно значущих проектів на відповідних
територіях надають виконавчі комітети Балтської, Білгород-Дністровської,
Ізмаїльської, Одеської, Чорноморської та Южненської міських рад.
Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування області
постійно здійснюють організаційну, методичну та інформаційну підтримку
заходів, що проводяться ІГС області. З метою налагодження дієвої взаємодії
ІГС з органами публічної влади на засадах партнерства, забезпечення
додаткових умов для задоволення суспільних інтересів з використанням
різноманітних форм демократії участі та громадської ініціативи управлінням

запроваджено укладання меморандумів про співпрацю у сфері розвитку
інфраструктури громадянського суспільства в Одеській області. Так, було
підписано тристоронній меморандум між управлінням, ОРІДУ НАДУ при
Президентові України та Всеукраїнською громадською організацією
«Асоціація сприяння самоорганізації населення», а також двосторонні – з
міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа», благодійним
фондом «Карітас Одеса УГКЦ», громадською організацією «Одеська обласна
Рада миру» та громадською організацією «Громадське формування з охорони
громадського порядку і державного кордону «Поліція Громадської Безпеки».

Тимчасово виконуючий обов’язки
начальника управління

С.А.Сенча

Додаток 1
РЕЙТИНГ
районних державних адміністрацій,виконавчих комітетів рад міст
обласного значення Одеської області за напрямом «співпраця з
громадськістю»за результатами виконання у 2018 році Регіональної
цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в
Одеській області на 2018-2020 роки
№ за
рейтингом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Районні державні
адміністрації Одеської
області
Миколаївська
Кілійська
Роздільнянська
Ширяївська
Ананьївська
Великомихайлівська
Ізмаїльська
Березівська
Болградська
Арцизька
Захарівська
Лиманська
Білгород-Дністровська
Любашівська
Овідіопольська
Подільська
Саратська
Тарутинська
Біляївська
Кодимська
Окнянська
Балтська
Іванівська
Ренійська
Татарбунарська
Савранська
Всього:

Кількість
балів
34
17
17
17
16
15
15
12
12
11
11
10
9
9
9
9
9
9
7
7
7
6
6
6
6
5
291

Виконавчі комітети рад
міст обласного значення
Одеської області
Одеса
Подільськ
Теплодар
Білгород-Дністровський
Балта
Ізмаїл
Южне
Чорноморськ
Біляївка
Всього:

Кількість
балів
131
78
56
31
24
19
15
12
0
366

