Інформація про виконання у 2020 році Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського
суспільства в
Одеській області на 2018-2020 роки
Заходи програми
Виконавці
Результат виконання
1. Створення належних умов для інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства
1.1 Проведення інформаційної кампанії
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

Структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
територіальні органи центральних
органів виконавчої влади, районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети міських (міст обласного
значення) рад, сільських, селищних,
міських рад, територіальних громад
(далі – ТГ), громадська рада при
Одеській
обласній
державній
адміністрації

У звітному періоді на вебсайті Одеської обласної
державної адміністрації та вебсайті управління комунікацій
та
інформаційної
політики
обласної
державної
адміністрації висвітлено 9 заходів, проведених інститутами
громадянського суспільства (далі – ІГС) області, з метою
сприяння соціально-економічному розвитку області та
територіальних громад (27.01.2020, 25.02.2020, 06.07.2020,
21.08.2020, 28.08.2020, 31.08.2020, 07.09.2020, 12.10.2020,
20.11.2020), зокрема, ГО «Асоціація учасників АТО
Одещини», ГО «Родинний правопросвітницький клуб
«Одеська мрія».
Висвітлення
діяльності
інститутів
громадянського
суспільства
області
районними
державними
адміністраціями здійснювалось на їх офіційних вебсайтах,
сторінках в соціальній мережі «facebook» та в районних
газетах.
Березівською міською радою висвітлюється діяльність ГО
«Донбас СОС».
Шабівською ТГ висвітлюється діяльність «БілгородДністровське районне товариство інвалідів», ГО «Центр
культури вина Шабо», «Первинної ветеранської організації
при Шабівський сільській раді», Шабівського місцевого
осередку Білгород-Дністровської районної жіночої ГО
«Червона калина», ГО «ЧОРНОМОРСЬКА БУДЖАЦЬКА
СІЧ ВІЙСЬКА ЗАПОРІЖСЬКОГО», «Об'єднання громадян
«Надія»

1.2 Видання матеріалів кращих
практик використання різних форм
демократії участі, співпраці органів
публічної влади та громадських
об’єднань
1.3. Проведення навчально-методичних
семінарів
та
тренінгів
для
представників ІГС щодо механізмів та
кращих практик участі громадськості у
формуванні та реалізації державної,
регіональної
політики,
вирішенні
питань місцевого значення

Управління
комунікацій
та За звітний період матеріали не видавались.
інформаційної політики обласної
державної адміністрації
Управління комунікацій та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації

1.4. Проведення обласного конкурсу Управління
комунікацій
та
«Краща громадська рада – надійний інформаційної політики обласної
партнер»
державної адміністрації
1.5. Визначення та оприлюднення
рейтингу
районних
державних
адміністрацій, виконавчих комітетів
міських (міст обласного значення) рад,
сільських, селищних, міських рад ТГ за
результатами
співпраці
з
громадськістю

У рамках реалізації Регіональної цільової програми
сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській
області на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Одеської обласної ради від 14 березня 2018 року № 659VII, з 07.10.2020 по 09.10.2020 року в Одеському
регіональному
інституті
державного
управління
Національної академії державного управління при
Президентові України відбувся навчально-методичний
семінар з підвищення 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

Управління
комунікацій
та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети міських (міст обласного
значення) рад, сільських, селищних,
міських рад, ТГ, громадська рада при
Одеській
обласній
державній
адміністрації
1.6.
Забезпечення
розгляду
на Управління
комунікацій
та Відповідно до протоколу селекторної наради з головами
апаратних
(селекторних)
нарадах інформаційної політики обласної райдержадміністрацій, ТГ та міськими головами міст
обласної та районних державних державної адміністрації, районні обласного значення від 21.05.2020 № 14-ОН доручено

адміністрацій, виконавчих комітетів
міських (міст обласного значення) рад,
сільських, селищних, міських рад ТГ
питання
про
стан
розвитку
громадянського суспільства

державні адміністрації, виконавчі райдержадміністраціям:
комітети міських (міст обласного – передбачити витрати на висвітлення діяльності
значення) рад, сільських, селищних, райдержадміністрацій засобами масової інформації у
міських рад, ТГ
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.

2. Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого
значення
2.1. Проведення консультацій з Структурні
підрозділи Облдержадміністрацією за звітний період проведено 28
громадськістю
з
питань,
що облдержадміністрації, територіальні консультацій з громадськістю, з них 9 обговорень
стосуються
суспільно-економічного органи
центральних
органів регуляторних та інших актів облдержадміністрації, що
розвитку, реалізації та захисту прав і виконавчої
влади, становить
32
%
від
їх
загальної
кількості.
свобод громадян, задоволення їх райдержадміністрації, виконкоми рад Райдержадміністраціями області було проведено 59
політичних, економічних, соціальних, міст обласного значення, виконкоми консультацій з громадськістю, з них 27 обговорень
культурних та
інших інтересів, сільських, селищних та міських рад, регуляторних та інших актів райдержадміністрацій, що
відповідно до Порядку проведення ТГ
становить 45% від їх загальної кількості
консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної
політики, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
03.11.2010 № 996
2.2. Сприяння ІГС та громадським Управління
комунікацій
та За звітний період звернень від ІГС про проведення

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 нормативно-правових актів
і проектів нормативно-правових актів
цих органів
2.3. Забезпечення функціонування на
офіційних
вебсайтах
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

інформаційної
політики громадської експертизи діяльності органів виконавчої
облдержадміністрації,
структурні влади не надходило
підрозділи
облдержадміністрації,
територіальні органи центральних
органів
виконавчої
влади,
райдержадміністрації, виконкоми рад
міст обласного значення, виконкоми
сільських, селищних та міських рад,
ТГ

Управління
комунікацій
та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації, територіальні органи
центральних органів виконавчої
влади,
районні
державні
адміністрації, виконавчі комітети
міських (міст обласного значення)
рад, сільських, селищних, міських
рад, ТГ
2.4.
Забезпечення
проведення Управління комунікацій та
публічного громадського обговорення інформаційної політики обласної
(конференцій, форумів, громадських державної адміністрації
слухань, засідань за круглим столом,
зборів,
зустрічей
(нарад)
з
громадськістю), засідань громадської
ради
при
обласній
державній
адміністрації з актуальних питань
соціально-економічного
та
гуманітарного розвитку відповідно до

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:
- вебсайт Одеської обласної державної адміністрації;
- вебсайт управління комунікацій та інформаційної
політики обласної державної адміністрації;
- 26 сайтів районних державних адміністрацій
За звітний період забезпечено проведення консультацій з
громадськістю:
24 електронні консультації з громадськістю (з 27.01.2020
до 10.02.2020, з 15.01.2020 до 30.01.2020, з 31.01.2020 до
14.02.2020, з 14.02.2020 до 28.02.2020, з 02.02.2020 до
28.02.2020, з 25.02.2020 до 10.03.2020, з 13.03.2020 до
27.03.2020, з 01.04.2020 до 15.04.2020, з 15.05.2020 до
29.05.2020, з 01.06.2020 до 15.06.2020, з 30.06.2020 до
14.07.2020, з 01.07.2020 до 15.07.2020, з 15.07.2020 до
29.07.2020, з 03.08.2020 до 17.08.2020, з 07.09.2020 до

плану

21.09.2020, 17.09.2020 до 01.10.2020, з 29.09.2020 до
13.10.2020, з 02.10.2020 до 16.10.2020, з 12.10.2020 до
27.10.2020, з 13.10.2020 до 27.10.2020, з 19.10.2020 до
02.11.2020, з 30.10.2020 до 13.11.2020, з 02.11.2020 до
16.11.2020, з 03.12.2020 до 17.12.2020, з 07.12.2020 до
21.12.2020);
10 засідань за «круглим столом» (25.02.2020, 27.02.2020,
28.03.2020, 18.06.2020, 21.08.2020, 28.08.2020, 31.08.2020,
07.09.2020, 07.09.2020-08.09.2020, 19.11.2020);
1 зустріч з громадськістю (15.12.2020);
1 засідання громадської ради при Одеській обласній
державній адміністрації (27.02.2020)

3. Активізація співпраці на засадах партнерства органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області з ІГС щодо
актуалізації та вирішення суспільно важливих проблем
3.1.
Проведення
конкурсів
з Управління
комунікацій
та Відповідно до розпорядження голови обласної державної
визначення
програм
(проектів, інформаційної політики обласної адміністрації від 28.03.2019 № 418/А-2019 управлінням
заходів),
розроблених
ІГС,
для державної адміністрації, структурні проведено конкурс з визначення програм (проектів,
виконання (реалізації) яких надається підрозділи
обласної
державної заходів),
розроблених
інститутами
громадянського
фінансова підтримка за рахунок коштів адміністрації
суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2020 році
обласного бюджету, та проведення
надаватиметься підтримка за рахунок коштів обласного
моніторингу
стану
виконання
бюджету. До обласної державної адміністрації надійшло 22
(реалізації) програм (проектів, заходів),
конкурсні пропозиції, 18 з яких було допущено до
визнаних переможцями конкурсу,
конкурсу, розглянуто та оцінено конкурсною комісією, а
відповідно до Порядку проведення
також складено їх рейтинг. Рішенням Одеської обласної
конкурсу з визначення програм
ради від 20.12.2019 № 1176-VII внесено зміни до
(проектів,
заходів),
розроблених
Регіональної цільової програми сприяння розвитку
інститутами
громадянського
громадянського суспільства в Одеській області на 2018суспільства, для виконання (реалізації)
2020 роки, якими передбачено у 2020 році фінансування з
яких надається фінансова підтримка,
обласного
бюджету програм
(проектів,
заходів),
затвердженого постановою Кабінету
розроблених інститутами громадянського суспільства, у
Міністрів України від 12.10.2011 №
сумі 100 000,0 грн. Протягом року реалізовано 1 проект
1049
інституту громадянського суспільства, який визнано
переможцем конкурсу та отримав у 2020 році фінансову

3.2. Проведення навчально-методичних
семінарів
та
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

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

3.3. Сприяння розробленню проектів
(програм), 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)
3.4.
Сприяння
участі
делегацій
представників ІГС області у форумах/

Управління
комунікацій
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Управління
інформаційної

підтримку за рахунок коштів обласного бюджету на суму
99 905,10 грн.
Проведено навчання 20 представників громадських
об’єднань: «ВО «Добробут», «Альтернатива», «Центр
захисту дітей», «Співдружність», «Одеське міське 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 вебсайті Одеської обласної державної адміністрації та
вебсайті управління комунікацій та інформаційної
політики облдержадміністрації у розділі «Конкурс проектів
інститутів громадянського суспільства» здійснюється
інформування ІГС щодо проведення конкурсів
За звітний період сприяння розробленню проектів
(програм), 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) не
надавалось

комунікацій
та 19.10.2020 надано сприяння участі представників
політики обласної ГО «Родинний правопросвітницький клуб «Одеська Мрія»,

конференціях/ 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

державної адміністрації, структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації, виконавчі комітети
міських (міст обласного значення)
рад, сільських, селищних, міських
рад ТГ, громадська рада при
Одеській
обласній
державній
адміністрації

3.5.
Забезпечення
секретаріату Управління
комунікацій
та
громадської ради при Одеській інформаційної політики обласної
обласній
державній
адміністрації державної адміністрації
приміщенням,
засобами
зв’язку,
створення умов для роботи ради та
проведення її засідань

3.6. Сприяння впровадженню ініціатив
інститутів громадянського суспільства
шляхом реалізації актуальних та
суспільно значущих проектів на
відповідних
територіях,
зокрема,
проведення в районах області та містах
конкурсів
проектів,
розроблених
інститутами
громадянського

Управління
комунікацій
та
інформаційної політики обласної
державної адміністрації, районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети міських (міст обласного
значення) рад, сільських, селищних,
міських рад ОТГ

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
Відповідно до пункту 26 Типового положення про
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)
На розгляд Комісії з питань Громадського бюджету
Куяльницької ТГ подано 17 проектних заявок, з яких 13
було визнано переможцем. Загальний обсяг фінансування
на реалізацію проектів становить 1 564 272,0 грн.

суспільства, для виконання яких
надаються кошти місцевого бюджету
3.7.
Здійснення
організаційної,
методичної
та
інформаційної
підтримки заходів, що проводяться
інститутами
громадянського
суспільства області

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, громадська рада при
Одеській
обласній
державній
адміністрації, громадські ради при
органах публічної влади області

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 Героя-Кіборга 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»
3.8 Висвітлення діяльності Одеської Управління
комунікацій
та 16.06.2020 укладено договір на висвітлення діяльності
обласної
державної
адміністрації інформаційної
політики Одеської обласної державної адміністрації з переможцем
засобами масової інформації
облдержадміністрації
відкритих торгів ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ОДЕСЬКІ
ВІСТІ» на суму 229 758,00 грн. Ідентифікатор закупівлі:
UA-2020-04-23-000243-b
За період з 16.06.2020 по 02.12.2020 в обласній громадськополітичній газеті «Одеські вісті» було опубліковано 63
інформаційні матеріали з висвітлення діяльності Одеської
обласної державної адміністрації загальною площею 25 700
см. кв. на суму 229 758,00 грн.
3.9 Висвітлення діяльності Одеської Одеська обласна рада
обласної ради в засобах масової
інформації, у тому числі:
3.9.1. Висвітлення діяльності Одеської Одеська обласна рада
04.03.2020 укладено договір на висвітлення діяльності
обласної ради у друкованих засобах
Одеської обласної ради з ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ
масової інформації
«ОДЕСЬКІ ВІСТІ» на суму 50 001,00 грн. Ідентифікатор
закупівлі: UA-2020-03-05-000772-с
Опубліковано інформаційні матеріали з висвітлення
діяльності Одеської обласної ради загальною площею 7143
см. кв. на суму 50 000,01 грн.
04.03.2020 укладено договір на висвітлення діяльності

Одеської обласної ради з ТОВ «ТЕЗИС ОДЕЩИНИ» на
суму 25 000,00 грн. Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-0305-000853-с
Опубліковано інформаційні матеріали з висвітлення
діяльності Одеської обласної ради загальною площею 6250
см. кв. на суму 25 000,00 грн.
04.03.2020 укладено договір на висвітлення діяльності
Одеської обласної ради з ТОВ «МОСТ-ТВ» на суму
98 996,80 грн. Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-03-05000909-с
Опубліковано інформаційні матеріали з висвітлення
діяльності Одеської обласної ради загальною площею
17678 см. кв. на суму 98 996,80 грн.
11.03.2020 укладено договір на висвітлення діяльності
Одеської обласної ради з ТОВ РГ «АРЦИЗЬКІ ВІСТІ» на
суму 25 000,00 грн. Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-0311-000989-с
Опубліковано інформаційні матеріали з висвітлення
діяльності Одеської обласної ради загальною площею 3125
см. кв. на суму 25 000,00 грн.
25.09.2020 укладено договір на висвітлення діяльності
Одеської обласної ради з ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ
«ОДЕСЬКІ ВІСТІ» на суму 229 200,00 грн. Ідентифікатор
закупівлі: UA-2020-08-20-001673-b
Опубліковано інформаційні матеріали з висвітлення
діяльності Одеської обласної ради загальною площею
34000 см. кв. на суму 229 200,00 грн.
25.09.2020 укладено договір на висвітлення діяльності
Одеської обласної ради з ВПП «ДРУКАРСЬКИЙ ДІМ» на
суму 199 420,00 грн. Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-08-

20-001673-b
Опубліковано інформаційні матеріали з висвітлення
діяльності Одеської обласної ради загальною площею
19737 см. кв. на суму 151 382,80 грн.
3.9.2. Висвітлення діяльності Одеської Одеська обласна рада
обласної ради, виготовлення та
трансляція інформаційних сюжетів у
новинних
блоках
регіональних
телеканалів

13.02.2020 укладено договір на висвітлення діяльності
Одеської обласної ради з ТОВ «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ»
на суму 100 000,00 грн. Ідентифікатор закупівлі: UA-202002-13-000105-b
Надано телевізійні послуги щодо висвітлення діяльності
Одеської обласної ради у обсязі 130 хв. на суму 100 000,00
грн.
13.02.2020 укладено договір на висвітлення діяльності
Одеської обласної ради з ТОВ «РЕНОМЕ ІНЕТ» на суму
96 000,00 грн. Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-02-13000268-c
Надано телевізійні послуги щодо висвітлення діяльності
Одеської обласної ради у обсязі 104 хв. на суму 96 000,00
грн.
27.02.2020 укладено договір на висвітлення діяльності
Одеської
обласної
ради
з
ТОВ
«БАЛІНІНФОРМКОМПАНІЯ» на суму 199 000,00 грн.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-02-27-003779-a
Надано телевізійні послуги щодо висвітлення діяльності
Одеської обласної ради у обсязі 357 хв. на суму 149 250,00
грн.
21.09.2020 укладено договір (зі змінами) на висвітлення
діяльності Одеської обласної ради з ТОВ «ПІВДЕННА
ХВИЛЯ-ТВ» на суму 178 000,00 грн. Ідентифікатор
закупівлі: UA-2020-02-27-003779-a
Надано телевізійні послуги щодо висвітлення діяльності

Одеської обласної ради у обсязі 250 хв. на суму 178 500.00
грн.
28.09.2020 укладено договір на висвітлення діяльності
Одеської обласної ради з ТОВ ТРК «МОЯ ОДЕСА» на
суму 445 500,00 грн. Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-0825-001076-b
Надано телевізійні послуги щодо висвітлення діяльності
Одеської обласної ради у обсязі 501,52 хв. на суму
223 427,18 грн.

