УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення обласної ради від 14 березня 2018 року
№ 659-VII «Про затвердження Регіональної цільової програми
сприяння розвитку громадянського суспільства
в Одеській області на 2018-2020 роки»»
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення обласної ради від 14 березня 2018 року
№ 659-VII «Про затвердження Регіональної цільової програми сприяння
розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки»
(далі – Програма) такі зміни:
1) в абзаці 12 розділу 3 Програми цифри ”2585,0”, ”2085,0” та ”500,0”
замінити відповідно цифрами ”3105,083”, ”3029,083” та ”76,0”;
2) розділ 4 Програми після підпункту 3.7. доповнити підпунктом 3.8. та
3.9. такого змісту:
”3.8. Висвітлення діяльності Одеської обласної державної адміністрації
засобами масової інформації”;
”3.9. Висвітлення діяльності Одеської обласної ради в засобах масової
інформації”;
3) останній абзац розділу 4 Програми після слів ”«Про громадські
об’єднання»,” доповнити словами ”«Про інформацію», «Про реформування
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації»,”;
4) викласти додатки 1-3 до Програми у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань прав людини, свободи слова та інформації.

Голова обласної ради
20 грудня 2019 року
№ 1176-VII

Сергій ПАРАЩЕНКО

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 20 грудня 2019 року
№ 1176-VII
«Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Регіональної цільової програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки
1.

Ініціатор
розроблення Управління комунікацій та інформаційної
Програми
політики обласної державної адміністрації
2. Розробник Програми
Управління комунікацій та інформаційної
політики обласної державної адміністрації
3. Співрозробники Програми Координаційна рада з питань сприяння
розвитку громадянського суспільства при
голові
Одеської
обласної
державної
адміністрації, Одеський регіональний інститут
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові
України
4. Відповідальні
виконавці Управління комунікацій та інформаційної
Програми
політики обласної державної адміністрації,
Одеська обласна рада
5. Учасники Програми
Структурні підрозділи обласної державної
адміністрації,
територіальні
органи
центральних органів виконавчої влади,
районні державні адміністрації, виконавчі
комітети рад міст обласного значення, органи
місцевого самоврядування області, громадська
рада при Одеській обласній державній
адміністрації, громадські ради при органах
державної влади на території області,
інститути громадянського суспільства
6. Терміни
реалізації 2018-2020 роки
Програми
7. Перелік місцевих бюджетів, Обласний бюджет
які
беруть
участь
у
виконанні Програми
8. Загальний обсяг фінансових 3105,083 тис. грн.
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього,
у тому числі:
8.1. коштів обласного бюджету 3029,083 тис. грн.
8.2. коштів інших джерел
76,0 тис. грн.»

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 20 грудня 2019 року
№ 1176-VII
«Додаток 2
до Програми
Ресурсне забезпечення
Регіональної цільової програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання Програми

Усього
місцевий бюджет, у
тому числі:
- обласний бюджет
кошти небюджетних
джерел*

Етапи виконання Програми
2018 рік
2019 рік
2020 рік

Усього
витрат на
виконання
Програми
(тис. грн.)

135,0

402,083

2568,0

3105,083

135,0

344,083

2550,0

3029,083

135,0

344,083

2550,0

3029,083

0,0

58,0

18,0

76,0

* - кошти інститутів громадянського суспільства, які беруть участь у Програмі»

Додаток 3
до рішення обласної ради
від 20 грудня 2019 року
№ 1176-VII
«Додаток 3
до Програми
Напрями діяльності та заходи
Регіональної цільової програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки
№
з/п

Перелік заходів Програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. гривень,
у тому числі:
Всього
2018
2019
2020

Очікуваний
результат

1. Створення належних умов для інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства

1.1 Проведення інформаційної 2018-2020
кампанії щодо висвітлення роки
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

Громадська рада при
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
територіальні органи
центральних
органів
виконавчої
влади,
райдержадміністрації,
виконкоми рад міст
обласного
значення,
виконкоми сільських,
селищних та міських
рад,
об’єднаних
територіальних громад
(далі – ОТГ)

Обласний
бюджет

-

-

-

-

Підвищення
активності
інститутів
громадянського
суспільства
області,
підтримка
позитивного
іміджу
активних
громадських
об’єднань;
поширення
позитивного
досвіду

№
з/п

Перелік заходів Програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. гривень,
у тому числі:
Всього
2018
2019
2020
15,0
15,0
-

Очікуваний
результат

1.2 Видання матеріалів кращих 2018-2020
практик використання різних роки
форм
демократії
участі,
співпраці органів публічної
влади
та
громадських
об’єднань

Управління
комунікацій
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

Поширення
позитивного
досвіду та
впровадження
новітніх форм і
методів
співпраці
органів
публічної влади
та громадських
об’єднань

1.3 Проведення
навчально- 2018-2020
методичних семінарів та роки
тренінгів для представників
інститутів
громадянського
суспільства щодо механізмів
та кращих практик участі
громадськості у формуванні
та
реалізації
державної,
регіональної
політики,
вирішенні питань місцевого
значення

Управління
комунікацій
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

80,0

40,0

20,0

20,0

Формування
знань і вмінь
представників
інститутів
громадянського
суспільства
щодо форм і
методів
співпраці з
органами
публічної влади

1.4 Проведення
обласного 2018-2020
конкурсу «Краща громадська роки
рада – надійний партнер» (за
підсумками
діяльності
громадських рад, зокрема, їх

Управління
комунікацій
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

40,0

40,0

-

-

Консолідація
інститутів
громадянського
суспільства
області,

№
з/п

Перелік заходів Програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. гривень,
у тому числі:
Всього
2018
2019
2020

активної участі у вирішенні
суспільно-значущих проблем
районів та міст)

Очікуваний
результат
мотивація
громадських
об’єднань
та
громадських
рад до активної
співпраці
з
органами
публічної влади

1.5 Визначення
щорічного 2018-2020
рейтингу
районних роки
державних
адміністрацій,
виконавчих комітетів рад
міст обласного значення,
виконкомів
сільських,
селищних та міських рад, де
утворені ОТГ, за напрямом
«співпраця з громадськістю»,
оприлюднення
його
результатів

Управління
комунікацій та
інформаційної
політики
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми рад міст
обласного значення,
виконкоми сільських,
селищних та міських
рад, ОТГ, громадська
рада при
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

-

-

-

-

Мотивація
органів
публічної влади
до активізації
співпраці з
громадськістю

1.6 Забезпечення
щорічного 2018-2020
розгляду
на
засіданнях роки
колегій обласної та районних
державних адміністрацій, на
засіданнях
виконкомів
місцевих рад питання про

Управління
комунікацій
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,

Обласний
бюджет

-

-

-

-

Актуалізація
проблем
розвитку
громадянського
суспільства
області та

№
з/п

Перелік заходів Програми

Строк
виконання
заходу

стан
розвитку
громадянського суспільства з
визначенням кола проблем та
затвердженням конкретних
заходів щодо їх розв’язання

Джерела
фінансуван
ня

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. гривень,
у тому числі:
Всього
2018
2019
2020

виконкоми рад міст
обласного
значення,
виконкоми сільських,
селищних та міських
рад, ОТГ

Очікуваний
результат
визначення
оптимальних
шляхів їх
вирішення

2. Забезпечення впровадження ефективних процедур участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної
політики, вирішенні питань місцевого значення
2.1 Проведення консультацій з 2018-2020
громадськістю з питань, що роки
стосуються
суспільноекономічного
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
облдержадміністрації,
територіальні органи
центральних органів
виконавчої влади,
райдержадміністрації,
виконкоми рад міст
обласного значення,
виконкоми сільських,
селищних та міських
рад, ОТГ

Обласний
бюджет

-

-

-

-

Залучення
громадськості
до формування
та
реалізації
державної,
регіональної
політики,
вирішення
питань
місцевого
значення

2.2 Сприяння
громадянського

Управління
комунікацій

Обласний
бюджет

-

-

-

-

Підвищення
рівня

інститутам 2018-2020
суспільства роки

та

№
з/п

Перелік заходів Програми

Строк
виконання
заходу

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 органів
виконавчої
влади,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 05.11.2008 № 976, та
громадської антикорупційної
експертизи
нормативноправових актів та проектів
нормативно-правових актів
цих органів
2.3 Забезпечення
2018-2020
функціонування
на
веб- роки
сайтах
органів
влади
відповідних рубрик щодо
висвітлення
діяльності
консультативно-дорадчих
органів, заходів зі взаємодії
та
консультування
з
громадськістю
(у
т.ч.
електронних консультацій) та

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. гривень,
у тому числі:
Всього
2018
2019
2020

інформаційної
політики
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
територіальні органи
центральних
органів
виконавчої
влади,
райдержадміністрації,
виконкоми рад міст
обласного
значення,
виконкоми сільських,
селищних та міських
рад, ОТГ

Управління
комунікацій
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
територіальні органи
центральних
органів
виконавчої
влади,

Очікуваний
результат
прозорості та
відкритості
діяльності
органів
публічної
влади,
активізація
антикорупційно
ї
діяльності
громадських
об’єднань

Обласний
бюджет

-

-

-

-

Залучення
громадськості
до формування
та реалізації
державної,
регіональної
політики,
вирішення
питань
місцевого

№
з/п

Перелік заходів Програми

Строк
виконання
заходу

звітів щодо їх виконання

2.4 Забезпечення
проведення 2018-2020
публічного
громадського роки
обговорення (конференцій,
форумів,
громадських
слухань, засідань за круглим
столом, зборів, зустрічей
(нарад) з громадськістю),
засідань громадської ради
при
обласній
державній
адміністрації з актуальних
питань
соціальноекономічного
та
гуманітарного
розвитку
відповідно до плану

Виконавці
райдержадміністрації,
виконкоми рад міст
обласного
значення,
виконкоми сільських,
селищних та міських
рад, ОТГ
Управління
комунікацій
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Джерела
фінансуван
ня

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. гривень,
у тому числі:
Всього
2018
2019
2020

Очікуваний
результат
значення

Обласний
бюджет

40,0

40,0

-

-

Залучення
громадськості
до формування
та
реалізації
державної,
регіональної
політики,
вирішення
питань
місцевого
значення

3. Стимулювання активної співпраці інститутів громадянського суспільства та органів державної влади на території області
на засадах партнерства щодо актуалізації та вирішення суспільно важливих проблем
3.1 Проведення
конкурсів
з 2018–2020 Управління
визначення
програм роки
комунікацій
та
(проектів,
заходів),
інформаційної
розроблених
інститутами
політики
громадянського суспільства,
облдержадміністрації
для виконання (реалізації)
яких надається фінансова

Обласний
бюджет
Інші
джерела*

424,083

-

324,083

100,0

76,0

-

58,0

18,0

Активізація
співпраці
органів
публічної влади
та
інститутів
громадянського
суспільства

№
з/п

Перелік заходів Програми

Строк
виконання
заходу

підтримка за рахунок коштів
обласного
бюджету,
та
проведення
моніторингу
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
3.2 Проведення
навчально- 2018-2020
методичних
семінарів
та роки
тренінгів для представників
інститутів
громадянського
суспільства
з
питань
розроблення проектів для
участі в конкурсах проектів
згідно з постановою Кабінету
Міністрів
України
від
12.10.2011 № 1049

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. гривень,
у тому числі:
Всього
2018
2019
2020

Очікуваний
результат
щодо
вирішення
суспільно
значущих
проблем
шляхом
реалізації
відповідних
програм
(проектів,
заходів)

Управління
комунікацій
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

-

-

-

-

Формування у
представників
інститутів
громадянського
суспільства
знань і вмінь
щодо
розроблення та
реалізації
проектів

№
з/п

Перелік заходів Програми

Строк
виконання
заходу

3.3 Сприяння розробленню
2018-2020
проектів (програм),
роки
спрямованих на вирішення
актуальних проблем розвитку
громадянського суспільства в
області, для участі в
конкурсах (зокрема,
конкурсу ДФРР, конкурсу
проектів, які можуть
реалізовуватися за рахунок
коштів державного бюджету,
отриманих від
Європейського Союзу тощо)

Виконавці
Управління
комунікацій
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Джерела
фінансуван
ня
Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. гривень,
у тому числі:
Всього
2018
2019
2020
-

Очікуваний
результат
Отримання
грантів/
фінансування
проектів,
спрямованих на
вирішення
суспільно
значущих
проблем

№
з/п

Перелік заходів Програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

3.4 Сприяння участі делегацій 2018-2020
представників громадськості роки
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;
сприяння міжрегіональному
співробітництву в галузі
розвитку
громадянського
суспільства

Управління
комунікацій та
інформаційної
політики
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми рад міст
обласного значення,
виконкоми сільських,
селищних та міських
рад, ОТГ, громадська
рада при
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

3.5 Забезпечення
секретаріату 2018-2020
громадської
ради роки
приміщенням для роботи
ради та проведення її
засідань, а також у разі
можливості засобами зв’язку

Управління
комунікацій
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. гривень,
у тому числі:
Всього
2018
2019
2020
-

-

-

-

-

Очікуваний
результат
Консолідація
інститутів
громадянського
суспільства
області
та
України,
активізація
міжрегіонально
го
співробітництв
а
в
галузі
розвитку
громадянського
суспільства
України

Підвищення
ефективності
діяльності
громадської
ради
при
обласній
державній
адміністрації

№
з/п

Перелік заходів Програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

3.6 Сприяння
впровадженню 2018-2020
ініціатив
інститутів роки
громадянського суспільства
шляхом реалізації актуальних
та
суспільно
значущих
проектів
на
відповідних
територіях,
зокрема,
проведення в районах області
та містах конкурсів проектів,
розроблених
інститутами
громадянського суспільства,
для
виконання
яких
надаються кошти місцевого
бюджету

Управління
комунікацій
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми рад міст
обласного
значення,
виконкоми сільських,
селищних та міських
рад, ОТГ

Обласний
бюджет

3.7 Здійснення
організаційної, 2018-2020
методичної та інформаційної роки
підтримки
заходів,
що
проводяться
інститутами
громадянського суспільства
області

Управління
комунікацій
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми рад міст
обласного
значення,
виконкоми сільських,
селищних та міських

Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. гривень,
у тому числі:
Всього
2018
2019
2020
-

-

-

-

-

Очікуваний
результат
Активізація
співпраці
органів
публічної влади
та
інститутів
громадянського
суспільства
щодо
вирішення
суспільно
значущих
проблем
шляхом
реалізації
відповідних
проектів
Консолідація
інститутів
громадянського
суспільства
області,
висвітлення та
впровадження
новітніх форм і
методів
співпраці
органів
публічної влади

№
з/п

Перелік заходів Програми

Строк
виконання
заходу

3.8 Висвітлення
діяльності 2020 рік
Одеської обласної державної
адміністрації
засобами
масової інформації

3.9 Висвітлення
діяльності 2020 рік
Одеської обласної ради в
засобах масової інформації, у
тому числі:

Виконавці
рад, ОТГ, громадська
рада при обласній
державній
адміністрації,
громадські ради при
органах
державної
влади на території
області
Управління
комунікацій
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Одеська обласна рада

Джерела
фінансуван
ня

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. гривень,
у тому числі:
Всього
2018
2019
2020

Очікуваний
результат
та
інститутів
громадянського
суспільства

Обласний
бюджет

230,0

-

-

Обласний
бюджет

2200,0

-

-

230,0

Підвищення
інформованості
суспільства про
діяльність
Одеської
обласної
державної
адміністрації
шляхом
співпраці
із
засобами
масової
інформації
2200,0 Підвищення
інформованості
суспільства про
діяльність
Одеської
обласної ради
шляхом
співпраці
із

№
з/п

Перелік заходів Програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. гривень,
у тому числі:
Всього
2018
2019
2020

Очікуваний
результат
засобами
масової
інформації

3.9.1. Висвітлення діяльності 2020 рік
Одеської обласної ради у
друкованих засобах масової
інформації
3.9.2. Висвітлення діяльності 2020 рік
Одеської
обласної
ради,
виготовлення та трансляція
інформаційних сюжетів у
новинних
блоках
регіональних телеканалів

Одеська обласна рада

Обласний
бюджет

1802,0

-

-

1802,0

Одеська обласна рада

Обласний
бюджет

398,0

-

-

398,0

3105,083

135,0

402,083

2568,0

3029,083
76,0

135,0
-

344,083
58,0

2550,0
18,0

ВСЬОГО,
у тому числі:
обласний бюджет
інші джерела*

* - кошти інститутів громадянського суспільства, які беруть участь у Програмі»

