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

Заходи програми

Виконавці

Результат виконання

1. Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС)
1.1 Забезпечення взаємодії органів Структурні підрозділи обласної державної У звітному періоді свою діяльність здійснювала
виконавчої влади та органів місцевого адміністрації,
територіальні
органи громадська рада при Одеській обласній державній
самоврядування з ІГС у відповідній сфері центральних органів виконавчої влади (за адміністрації. Також функціонують 17 із 26
діяльності
згодою), районні державні адміністрації, громадських
рад
при
районних
державних
виконавчі
комітети
міських
(міст адміністраціях, що становить 65 % від їх загальної
обласного значення) рад, сільських, кількості. У 9 районах закінчилась каденція
селищних, міських рад територіальних громадських рад. При виконавчих комітетах міських
громад (далі – ТГ) (за згодою), громадська рад міст обласного значення 1 із 9 (м. Чорноморськ),
рада при Одеській обласній державній що становить 11 %.
адміністрації (за згодою), координаційна При виконавчому комітеті Подільської міської ради
рада з питань сприяння розвитку утворена
Координаційну
раду
з
питань
громадянського суспільства при голові координаційної діяльності громадських організацій
Одеської обласної державної адміністрації міста.
В обласній державній адміністрації
утворена
розпорядженням голови Одеської обласної державної
адміністрації від 08.11.2017 № 1054/А-2017
Координаційна рада з питань сприяння розвитку
громадянського суспільства при голові Одеської
обласної державної адміністрації
1.2. Проведення навчально-методичних Управління комунікацій та інформаційної У рамках реалізації Регіональної цільової програми
семінарів та тренінгів для представників політики обласної державної адміністрації сприяння розвитку громадянського суспільства в
ІГС щодо механізмів та кращих практик
Одеській області на 2018-2020 роки, затвердженої
участі громадськості у формуванні та
рішенням Одеської обласної ради від 14 березня 2018
реалізації
державної,
регіональної
року № 659-VII, з 07.10.2020 по 09.10.2020 року в
політики, вирішенні питань місцевого
Одеському регіональному інституті державного
значення
управління Національної академії державного
управління при Президентові України відбувся
навчально-методичний
семінар
з
підвищення

1.3. Проведення обласного конкурсу Управління комунікацій та інформаційної
«Краща громадська рада – надійний політики обласної державної адміністрації
партнер»

1.4.
Визначення
та оприлюднення
рейтингу
районних
державних
адміністрацій,
виконавчих
комітетів
міських (міст обласного значення) рад,
сільських, селищних, міських рад ТГ 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 ТГ (за згодою), громадська
рада при Одеській обласній державній
адміністрації (за згодою)

1.5. Забезпечення розгляду на апаратних
(селекторних) нарадах обласної та
районних
державних
адміністрацій,
виконавчих комітетів міських (міст
обласного значення) рад, сільських,
селищних, міських рад ТГ 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 ТГ (за згодою)

кваліфікації представників інститутів громадянського
суспільства Одеської області на тему: «Розроблення
конкурсних пропозицій для участі у конкурсах
проектів»
Протоколом засідання конкурсної комісії з
проведення обласного конкурсу «Краща громадська
рада – надійний партнер» від 30.12.2020 № 4 конкурс
визнано таким, що не відбувся у зв’язку з
некомплектністю та невідповідністю документів
учасників, що подані на конкурс
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 активними в питаннях взаємодії з
громадськістю є Ізмаїльська, Подільська та
Болградська районні державні адміністрації, найменш
активними – Балтська та Іванівська районні державні
адміністрації
Відповідно до протоколу селекторної наради з
головами районних державних адміністрацій, ТГ та
міськими головами міст обласного значення від
21.05.2020
№
14-ОН
доручено
райдержадміністраціям:
– передбачити витрати на висвітлення діяльності
райдержадміністрацій засобами масової інформації у
районних бюджетах відповідно до статті 5 Закону
України «Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування
в Україні засобами масової інформації»;
– укласти договори на висвітлення діяльності з
місцевими засобами масової інформації;
– покращити роботу з інформування населення про
пріоритетні напрямки своєї діяльності на власних

офіційних вебсайтах, у місцевих засобах масової
інформації та соціальних мережах з метою
формування позитивного іміджу органів виконавчої
влади;
– про результати проведеної роботи поінформувати
управління комунікацій та інформаційної політики
обласної державної адміністрації до 31.07.2020
Управління комунікацій та інформаційної За звітний період зустрічей голів громадських рад,
політики обласної державної адміністрації утворених при районних державних адміністраціях, з
головою обласної державної адміністрації не
проводилось у зв’язку з епідемічною ситуацією
пов’язаною з поширенням коронавірусної інфекції

1.6. Забезпечення проведення зустрічей
голів громадських рад, утворених при
районних державних адміністраціях, з
головою обласної державної адміністрації
відповідно до абзацу третього пункту 6
постанови Кабінету Міністрів України від
03 листопада 2010 року № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної
політики»
2. Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення
2.1.
Проведення
консультацій
з Структурні підрозділи обласної державної Обласною державною адміністрацією за звітний
громадськістю з питань, що стосуються адміністрації,
територіальні
органи період проведено 28 консультацій з громадськістю, з
суспільно-економічного
розвитку, центральних органів виконавчої влади (за них 9 обговорень регуляторних та інших актів
реалізації та захисту прав і свобод згодою), районні державні адміністрації, облдержадміністрації, що становить 32 % від їх
громадян, задоволення їх політичних, виконавчі
комітети
міських
(міст загальної кількості. Райдержадміністраціями області
економічних, соціальних, культурних та обласного значення) рад, сільських, було проведено 59 консультацій з громадськістю, з
інших інтересів, відповідно до Порядку селищних, міських рад ТГ (за згодою)
них 27 обговорень регуляторних та інших актів
проведення консультацій з громадськістю
райдержадміністрацій, що становить 45% від їх
з питань формування та реалізації
загальної кількості
державної
політики,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 03 листопада 2010 року 2010 № 996.
2.2. Сприяння ІГС та громадським радам
при обласній та районних державних
адміністраціях у проведенні громадської
експертизи діяльності органів виконавчої

Управління комунікацій та інформаційної За звітний період звернень від ІГС про проведення
політики обласної державної адміністрації, громадської експертизи діяльності органів виконавчої
структурні підрозділи обласної державної влади не надходило
адміністрації,
територіальні
органи

влади відповідно до Порядку сприяння
проведенню
громадської
експертизи
діяльності органів виконавчої влади,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від 05 листопада 2008
року
№
976,
та
громадської
антикорупційної експертизи нормативноправових актів і проектів нормативноправових актів цих органів
2.3. Забезпечення функціонування на
офіційних веб-сайтах 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
2.4. Забезпечення моніторингу та аналізу
проведення консультацій з громадськістю

2.5.

Забезпечення

центральних органів виконавчої влади (за
згодою), районні державні адміністрації,
виконавчі
комітети
міських
(міст
обласного значення) рад, сільських,
селищних, міських рад ТГ (за згодою)

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

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:
- веб-сайт Одеської обласної державної адміністрації;
- веб-сайт управління комунікацій та інформаційної
політики обласної державної адміністрації;
- 26 сайтів районних державних адміністрацій
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 ТГ. Квартальні звіти про проведення
відповідних
консультацій
за
результатами
моніторингу та аналізу опубліковано на веб-сайті
Одеської обласної державної адміністрації та вебсайті управління комунікацій та інформаційної
політики
облдержадміністрації
у
розділі
«Консультації з громадськістю»

розроблення Управління комунікацій та інформаційної З урахуванням пропозицій громадськості розроблено

орієнтовних
планів
проведення політики обласної державної адміністрації,
консультацій з громадськістю на 2021 рік структурні підрозділи обласної державної
адміністрації,
територіальні
органи
центральних органів виконавчої влади (за
згодою), районні державні адміністрації,
виконавчі
комітети
міських
(міст
обласного значення) рад, сільських,
селищних, міських рад ТГ (за згодою),
громадська рада при Одеській обласній
державній адміністрації (за згодою),
громадські ради при місцевих органах
виконавчої влади (за згодою)

орієнтовний план проведення консультацій з
громадськістю
Одеської
обласної
державної
адміністрації на 2021 рік. Обласною державною
адміністрацією заплановано провести у 2021 році 49
консультацій з громадськістю.
За звітний період орієнтовні плани проведення
консультацій з громадськістю розроблено та
затверджено розпорядженнями голів Березівської,
Біляївської,
Великомихайлівської,
Іванівської,
Ізмаїльської, Подільської, Ширяївської районних
державних адміністрацій. В інших районах області
проекти планів перебувають на етапах погодження та
затвердження
3. Стимулювання участі ІГС в соціально-економічному розвитку області
3.1. Проведення конкурсів з визначення Управління комунікацій та інформаційної Відповідно до розпорядження голови обласної
програм (проектів, заходів), розроблених політики обласної державної адміністрації, державної адміністрації від 28.03.2019 № 418/А-2019
ІГС, для виконання (реалізації) яких структурні підрозділи обласної державної управлінням проведено конкурс з визначення програм
надається фінансова підтримка за рахунок адміністрації
(проектів,
заходів),
розроблених
інститутами
коштів обласного бюджету, та проведення
громадянського
суспільства,
для
виконання
моніторингу стану виконання (реалізації)
(реалізації) яких у 2020 році надаватиметься
програм (проектів, заходів), визнаних
підтримка за рахунок коштів обласного бюджету. До
переможцями конкурсу, відповідно до
обласної державної адміністрації надійшло 22
Порядку
проведення
конкурсу
з
конкурсні пропозиції, 18 з яких було допущено до
визначення програм (проектів, заходів),
конкурсу, розглянуто та оцінено конкурсною
розроблених інститутами громадянського
комісією, а також складено їх рейтинг. Рішенням
суспільства, для виконання (реалізації)
Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1176-VII
яких надається фінансова підтримка,
внесено зміни до Регіональної цільової програми
затвердженого
постановою
Кабінету
сприяння розвитку громадянського суспільства в
Міністрів України від 12 жовтня 2011
Одеській області на 2018-2020 роки, якими
року № 1049
передбачено у 2020 році фінансування з обласного
бюджету програм (проектів, заходів), розроблених
інститутами громадянського суспільства, у сумі 100
000,0 грн. Протягом року реалізовано 1 проект
інституту громадянського суспільства, який визнано

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

переможцем конкурсу та отримав у 2020 році
фінансову підтримку за рахунок коштів обласного
бюджету на суму 99 905,10 грн.
Управління комунікацій та інформаційної Проведено навчання 20 представників громадських
політики обласної державної адміністрації, об’єднань: «ВО «Добробут», «Альтернатива», «Центр
структурні підрозділи обласної державної захисту дітей», «Співдружність», «Одеське міське
адміністрації
козацьке товариство Чорноморського козацького
з’єднання»,
«Одеська
обласна
організація
роботодавців», «Альянс по захисту прав дітей»,
«Інноваційна палата України», «Асамблея миру і
творчості», «Жінки Одещини за майбутнє», «Бізнес
інкубатор груп. Україна», «Убезпечення та фінансова
підтримка», «Асоціація ЛГБТ «Ліга», «Одеське міське
громадське об’єднання «Асоціація самоорганізації
населення міста Одеси», «Одеська родина»,
«Об’єднання
учасників
бойових
дій
Овідіопольщини», «Роза вітрів», Одеська обласна
організація української спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів), «100 відсотків життя.
Одеса».
На
веб-сайті
Одеської
обласної
державної
адміністрації та веб-сайті управління комунікацій та
інформаційної політики
обласної державної
адміністрації у розділі «Конкурс проектів інститутів
громадянського
суспільства»
здійснюється
інформування ІГС щодо проведення конкурсів.
Обласною комплексною програмою соціальної
підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний
захист населення в Одеській області», затвердженої
рішенням обласної ради від 21 грудня 2017 року
№ 578-VII, передбачено заходи щодо залучення
громадськості до реалізації соціально значущих
проектів, а саме:

- відшкодування вартості реабілітаційних заходів для
дітей з інвалідністю та дітей з ранньою діагностикою
захворювань нервової системи й опорно-рухового
апарату, які зареєстровані на території Одеської
області (крім м. Одеса), Одеському обласному
благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів
«Майбутнє» (передбачено на 2020 рік 10750,0 тис.
грн., витрачено 10714,3 тис. грн);
- фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської
області, Одеській обласній організації Української
Спілки
ветеранів
Афганістану
(воїнівінтернаціоналістів) та Одеській обласній організації
Всеукраїнської громадської організації інвалідів
«Союз Чорнобиль України», Одеської обласної
організації Товариства Червоного Хреста України,
Одеській обласній Раді Миру (передбачено на 2020
рік 1420,0 тис. грн., витрачено 1420,0 тис. грн.);
- співпраця з громадськими, благодійними
організаціями із проведення спортивних заходів,
конкурсів, виставок, фестивалів художньої творчості
для людей з обмеженими фізичними можливостями
(Одеська обласна організація інвалідів Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів
України»,
Благодійна
організація
«Південноукраїнський регіональний центр молодих
інвалідів», Благодійний фонд «Молодий інвалід»,
громадська організація «Асоціація «Ренесанс Одеса»)
(передбачено на 2020 рік 447,86 тис. грн., витрачено

174,5 0 тис. грн)
3.3.
Сприяння
участі
делегацій
представників ІГС області у форумах,
конференціях і семінарах, присвячених
розвитку громадянського суспільства в
Україні, а також масових заходах з
відзначення державних свят та пам’ятних
історичних
подій;
сприяння
міжрегіональному співробітництву в
галузі
розвитку
громадянського
суспільства

3.4.
Забезпечення
секретаріату
громадської ради при Одеській обласній
державній адміністрації приміщенням для
роботи ради та проведення її засідань, а
також у разі можливості засобами зв’язку

3.5. Проведення в районах області та
містах обласного значення конкурсів з

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

19.10.2020 надано сприяння участі представників
ГО «Родинний правопросвітницький клуб «Одеська
Мрія», ГО «Ветеранів та інвалідів АТО «РАПІРА»,
ГО «Рух суспільних ініціатив» в регіональному
обговоренні змін до Постанови Кабінету Міністрів
України №1049 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з визначення програм (проектів,
заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка».
Впродовж звітного періоду обласною державною
адміністрацією,
районними
державними
адміністраціями, виконавчими комітетами міських
(міст обласного значення) рад, сільських, селищних,
міських рад ТГ надавалось сприяння участі делегацій
представників ІГС області у відзначенні державних
свят та пам’ятних історичних подій
Управління комунікацій та інформаційної Відповідно до пункту 26 Типового положення про
політики обласної державної адміністрації 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 2020 році
зазначеним дорадчим органом проведено 1 засідання
(27.02.2020)
Районні державні адміністрації, виконавчі На розгляд Комісії з питань Громадського бюджету
комітети
міських
(міст
обласного Куяльницької ТГ подано 17 проектних заявок, з яких

визначення програм (проектів, заходів),
розроблених
ІГС,
для
виконання
(реалізації) яких надається фінансова
підтримка за рахунок коштів місцевих
бюджетів
3.6. Надання організаційної, методичної
та інформаційної підтримки заходам, що
проводяться ІГС області

значення) рад, сільських,
міських рад ТГ (за згодою)

селищних, 13 було визнано переможцем. Загальний обсяг
фінансування на реалізацію проектів становить
1 564 272,0 грн.

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

23.01.2020 надано сприяння ГО «Асоціація учасників
АТО Одещини» в презентації медіапроекту
«Поєднані». 24.09.2020 ГО «Товариство Лева» за
підтримки
Біляївської
районної
державної
адміністрації проведено тренінг на тему: «Стратегічне
планування роботи ГО».
25.09.2020 ГО «Товариство Лева» за підтримки
Біляївської
районної
державної
адміністрації
проведено тренінг на тему: «Розробка інформаційної
кампанії та комунікація в громаді».
25.01.2020 ГО «Громада Роздільнянщини» спільно з
Роздільнянською
районною
державною
адміністрацією провели відкриту першість Одеської
області з боротьби дзюдо серед дітей, пам’яті ГерояКіборга Сергія Іщенка.
20.11.2020 ГО «Громада Роздільнянщини» спільно з
Роздільнянською
районною
державною
адміністрацією провели командну першість Одеської
області з настільного тенісу – «Кубок Героїв».
ГО «Тарутинська районна спілка ветеранів
Афганістану», ГО «Федерація футболу Тарутинського
району та ГО «Баскетбольний клуб Тарутинського
району» спільно з Тарутинською районною
державною адміністрацією провели спортивні
змагання серед жителів району.
ГО «Спілка учасників та ветеранів АТО» за сприяння
Тарутинської районної державної адміністрації
встановили меморіал учасникам антитерористичної
операції та провели заходи до Дня захисника України

в смт. Тарутине .
ГО сліпих «Світло» за підтримки Чорноморської
міської ради на базі Центральної міської бібліотеки
м. Чорноморськ реалізується проект зі створення в
Україні першої DAISY-бібліотеки для незрячих і
слабозорих людей.
ГО «Еко-Провінція» за підтримки Чорноморської
міської ради на базі Центральної міської бібліотеки
м. Чорноморськ проводились безкоштовні курси
української мови.
За ініціативи ГО «Ветеранів та інвалідів АТО
«Рапіра» при підтримці Чорноморської міської ради в
Палаці культури м. Чорноморськ проходять покази
документальних та художніх кінофільмів.
ГО «Центр громадських ініціатив «Донбас» спільно з
Кілійською міською радою створено мобільний
додаток «Smart місто».
Краснопільська ТГ спільно з ГО «Десяте квітня»
провели онлайн-тренінг на тему: «Громада і
громадянство»
4. Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці
4.1.
Моніторинг
та
оцінка Управління комунікацій та інформаційної Наказом управління комунікацій та інформаційної
розпорядниками
бюджетних
коштів політики обласної державної адміністрації, політики обласної державної адміністрації від
програм і проектів, які виконуються ІГС, структурні підрозділи обласної державної 01.07.2019
№
19-ОД
затверджено
Порядок
за рахунок бюджетних коштів
адміністрації,
громадська
рада
при проведення моніторингу виконання (реалізації)
Одеській обласній державній адміністрації програм (проектів, заходів), які отримують фінансову
(за згодою), ІГС (за згодою)
підтримку за рахунок коштів обласного бюджету.
Департамент соціальної та сімейної політики обласної
державної адміністрації у січні і липні 2020 року
готував та надавав Одеській обласній раді звіт про
стан виконання та витрачання коштів із обласного
бюджету на заходи щодо залучення громадськості до
реалізації соціально значущих проектів по обласній

4.2. Забезпечення обов'язкової звітності
ІГС, які отримують фінансову підтримку
за рахунок коштів обласного бюджету,
публічного доступу до такої звітності, а
також до результатів моніторингу та
оцінки виконання (реалізації) програм
(проектів, заходів), які виконуються ІГС
за рахунок бюджетних коштів

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

4.3. Сприяння благодійним організаціям у
разі
їх
звернення
у
проведенні
інформаційної та роз’яснювальної роботи
серед
населення
із
запобігання

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

комплексній
програмі
соціальної
підтримки
населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист
населення в Одеській області». Всього за зазначеною
програмою у 2020 році на ці цілі із обласного
бюджету витрачено коштів на суму 12308,83 тис. грн.
Відповідно до пункту 21 Порядку проведення
конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених
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
веб-сайті
Одеської
обласної
державної
адміністрації та веб-сайті управління комунікацій та
інформаційної політики облдержадміністрації у
розділі «Конкурс проектів інститутів громадянського
суспільства».
Усі громадські організації, благодійні організації та
фонди, які отримали фінансову підтримку із
обласного бюджету у рамках реалізації обласної
комплексної
програми
соціальної
підтримки
населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист
населення в Одеській області», прозвітували у 2020
році про стан виконання та витрачання коштів на
заходи, передбачені програмою
Протягом грудня 2020 року на сторінці управління
комунікацій та інформаційної політики обласної
державної адміністрації у соціальній мережі
«Facebook» було розміщено інформаційні матеріали з

шахрайству під час публічного збору центральних органів виконавчої влади (за
благодійних пожертв
згодою), районні державні адміністрації,
виконавчі
комітети
міських
(міст
обласного значення) рад, сільських,
селищних, міських рад ТГ (за згодою)
4.4. Забезпечення надання методичної, Управління комунікацій та інформаційної
консультативної
та
організаційної політики обласної державної адміністрації
допомоги місцевим органам виконавчої
влади, органам місцевого самоврядування
з питань взаємодії з ІГС, розвитку
громадянського суспільства

питань запобігання шахрайству, в тому числі під час
публічного збору благодійних пожертв

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 інформаційної За звітний період сприяння науковим дослідженням,
публікаціям та просвітницьким заходам у політики обласної державної адміністрації публікаціям та просвітницьким заходам у сфері
сфері
розвитку
громадянського
розвитку громадянського суспільства не надавалось
суспільства
4.6. Активізація роботи координаційної Управління комунікацій та інформаційної В облдержадміністрації діє Координаційна рада з
ради з питань сприяння розвитку політики обласної державної адміністрації питань
сприяння
розвитку
громадянського
громадянського суспільства при голові
суспільства при голові Одеської обласної державної
Одеської обласної державної адміністрації
адміністрації, утворена розпорядженням голови
Одеської обласної державної адміністрації від
08.11.2017 № 1054/А-2017.
Триває підготовка проекту розпорядження про
внесення змін до складу Координаційної ради з
питань
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства при голові Одеської обласної державної
адміністрації

