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Вступ
Управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної
державної адміністрації у своїй діяльності спирається на Національну
стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016
– 2020 роки, затверджену указом Президента України від 26.02.2016
№ 68/2016, Стратегію економічного та соціального розвитку Одеської
області до 2020 року, затверджену рішенням Одеської обласної ради
від 21 грудня 2015 року № 32-VII, та діє на підставі Положення про
управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 13.02.2017 № 90/А-2017.
Управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної
державної адміністрації (далі – Управління) створене розпорядженням
голови Одеської обласної державної адміністрації від 26.01.2017
№ 47/А-2017 «Про заходи щодо упорядкування структури Одеської обласної
державної адміністрації» та не є правонаступником інших структурних
підрозділів. Жодна статистична або інша інформація та документи не були
передані до Управління.
Відповідно до п. п. 6.5. розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 04.07.2017 № 544/А-2017 не пізніше ніж у тримісячний
строк після закінчення Програми надається підсумковий звіт про результати
виконання.
Реалізація 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) відбувалася відповідно до запланованих заходів програми,
паспорту бюджетної програми та фінансування.
Досягнення мети: досягнуто
Рівень виконання: майже за всіма заходами досягнуто результат та
витримано економію бюджетних коштів, якість виконання заходів – 85-95%,
а за деякими пунктами є перевиконання до 200% із запланованих.
Протягом строку реалізації Програми відбулися значні зміни у
запланованих заходах та їх фінансуванні.
У 2018 році було відмінено фінансування проведення конкурсів з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами
громадянського суспільства (далі – ІГС), для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету на
2018 рік, видання матеріалів кращих практик використання різних форм
демократії участі, співпраці органів виконавчої влади та громадських
об’єднань, проведення конкурсу «Краща громадська рада – надійний
партнер», забезпечення проведення публічного громадського обговорення та
забезпечення громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення
умов для роботи ради та проведення її засідань на 2019 рік.
3

Із запланованих обсягів фінансування (2585,0 тис. грн з них: кошти
обласного бюджету - 2085,0 тис. грн.; з інших джерел - 500,0 тис. грн.)
загальний обсяг фінансування було зменшено до 2050,0 тис. грн. з них:
кошти обласного бюджету - 1640,0 тис. грн.; з інших джерел - 410,0 тис. грн.
У 2019 році були додані заходи з висвітлення діяльності Одеської
обласної державної адміністрації засобами масової інформації та з
висвітлення діяльності Одеської обласної ради засобами масової інформації.
І разом з цим, зменшено видатки на захід «Проведення конкурсів з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених ІГС, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного
бюджету».
Загальний обсяг фінансування із запланованих 2050,0 тис. грн. (з них:
кошти обласного бюджету - 1640,0 тис. грн.; з інших джерел: 410,0 тис. грн.)
було збільшено до 3105,083 тис. грн. (з них: кошти обласного бюджету 3029,083 тис. грн.; з інших джерел: 76,0 тис. грн.).
Також на реалізацію заходів, запланованих Програмою дещо вплинула
пандемія COVID-19 та введення карантинних обмежень з метою запобігання
розповсюдження хвороби.
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Звіт про діяльність в рамках заходів Регіональної цільової
програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській
області на 2018-2020 роки
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
Мета: Підвищення активності ІГС області, підтримка позитивного
іміджу активних громадських об’єднань; поширення позитивного досвіду.
Стан виконання: Відповідно до реалізації Програми органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Одеської області
проведені інформаційні заходи щодо висвітлення діяльності ІГС 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.
У 2019 році на веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації та
веб-сайті управління комунікацій та інформаційної політики обласної
державної адміністрації висвітлено 12 заходів, проведених ІГС області, з
метою сприяння соціально-економічному розвитку області та територіальних
громад, зокрема, Всеукраїнською молодіжною громадською організацією
«Серце до серця», громадськими організаціями «Громадський рух «Віра,
Надія, Любов», «Асоціація учасників АТО Одещини», «Золоті роки»,
«Неурядова
організація
«Сучасний
Формат»,
«Родинний
правопросвітницький клуб «Одеська Мрія», «Ветеранів та інвалідів АТО
«РАПІРА», «Рух суспільних ініціатив».
У Ананьївському районі проведено інформаційні кампанії щодо
висвітлення діяльності громадських організацій «Ананьївська районна
Федерація спортивного та бойового самбо», «Федерація футболу
Ананьївського району», «Дитячий футбольний клуб «Мрія»-2006»,
районного осередку Чорноморського козацького війська ВГО «Українське
козацтво». У Великомихайлівському районі – благодійного фонду
«Корпорація монстрів». У Ширяївському – громадських організацій «Щит:
Одеса-Північ», «Гідність».
У 2020 році на веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації та
веб-сайті управління комунікацій та інформаційної політики обласної
державної адміністрації висвітлено 9 заходів, проведених ІГС області, з
метою сприяння соціально-економічному розвитку області та територіальних
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громад, зокрема, ГО «Асоціація учасників АТО Одещини», ГО «Родинний
правопросвітницький клуб «Одеська мрія».
Березівською міською радою висвітлюється діяльність ГО «Донбас
СОС». Шабівською ТГ висвітлюється діяльність «Білгород-Дністровське
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»
Протягом 2018 – 2020 років висвітлення діяльності ІГС області
районними державними адміністраціями здійснювалось на їх офіційних вебсайтах, сторінках в соціальній мережі «Facebook» та в районних газетах.
1.2 Видання матеріалів кращих практик використання різних форм
демократії участі, співпраці органів публічної влади та громадських
об’єднань
Мета: Поширення позитивного досвіду та впровадження новітніх форм
і методів співпраці органів публічної влади та громадських об’єднань
Стан виконання: Управління проводить роботу зі збору та аналізу
інформації щодо кращих практик використання різних форм демократії
участі, співпраці органів публічної влади та громадських об’єднань.
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.
Через відсутність фінансування реалізувати напрацювання у 2019-2020
роках не вдалося.
1.3 Проведення навчально-методичних семінарів та тренінгів для
представників інститутів громадянського суспільства щодо механізмів
та кращих практик участі громадськості у формуванні та реалізації
державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення
Мета: Формування знань і вмінь представників ІГС щодо форм і
методів співпраці з органами публічної влади.
Стан виконання: Управління на базі Одеського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України (далі – ОРІДУ НАДУ при Президентові України)
провело тематичні короткострокові семінари та тренінги для представників
ІГС щодо механізмів та кращих практик участі громадськості у формуванні
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та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого
значення.
24.03.2018 та 30.03.2018 в ОРІДУ НАДУ при Президентові України
організовано тренінги для представників ІГС Одеської області за темою:
«Технологія написання проектних заявок для участі у конкурсах проектів». В
рамках Програми 25-27.06.2018 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 надавалася 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.
У 2019 році в ОРІДУ НАДУ при Президентові України відбувся
триденний навчально-методичний семінар (03-05.06.2019) з підвищення
кваліфікації представників ІГС Одеської області на тему: «Розроблення
конкурсних пропозицій для участі у конкурсах проектів», у результаті якого
для участі у конкурсі проектів були подані 22 заявки від ІГС.
У 2020 році (з 07.10.2020 по 09.10.2020) в ОРІДУ НАДУ при
Президентові України відбувся навчально-методичний семінар з підвищення
кваліфікації представників ІГС Одеської області на тему: «Розроблення
конкурсних пропозицій для участі у конкурсах проектів», у результаті якого
для участі у конкурсі проектів були подані 9 заявок від ІГС.
1.4 Проведення обласного конкурсу «Краща громадська рада –
надійний партнер» (за підсумками діяльності громадських рад, зокрема, їх
активної участі у вирішенні суспільно значущих проблем районів та
міст)
Мета: консолідація ІГС області, мотивація громадських об’єднань та
громадських рад до активної співпраці з органами публічної влади
Стан виконання: Управління започаткувало проведення обласного
конкурсу «Краща громадська рада – надійний партнер», наказом управління
комунікацій та інформаційної політики облдержадміністрації від 22.10.2018
№ 23-ОД затверджено «Положення про проведення обласного конкурсу
«Краща громадська рада – надійний партнер».
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У 2018 році вперше в Одеській області проведено обласний конкурс
«Краща громадська рада – надійний партнер». Переможцями конкурсу
визначено: І місце – громадська рада при Саратській райдержадміністрації; ІІ
місце – громадська рада при Ізмаїльській райдержадміністрації; ІІІ місце –
громадська рада при Кілійській райдержадміністрації.
У 2019 році за результатами Конкурсу переможцями стали: громадська
рада при Кілійській райдержадміністрації – перше місце, громадська рада
при Великомихайлівській райдержадміністрації – друге місце, громадська
рада при Ізмаїльській райдержадміністрації – третє місце.
У 2020 році 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.
Така ситуація була обумовлена закінченням каденції громадських рад
при низці райдержадміністрацій, скороченням структурних підрозділів та
фахівців, що відповідають за взаємодію райдержадміністрацій з
громадськими радами, та майбутньою ліквідацією районних державних
адміністрацій у рамках адміністративно-територіальної реформи. Також
карантинні обмеження щодо запобігання поширенню короновірусної
інфекції не сприяли активній діяльності громадських рад при районних
державних адміністраціях.
1.5 Визначення щорічного рейтингу районних 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
Мета: мотивація органів публічної влади до активізації співпраці з
громадськістю
Стан виконання: Управлінням за результатами моніторингу виконання
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» визначено рейтинг районних державних адміністрацій, виконавчих
комітетів рад міст обласного значення за напрямом «співпраця з
громадськістю».
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: у 2018 році були
Миколаївська, Кілійська, Роздільнянська райдержадміністрації; у 2019 році –
Лиманська, Миколаївська та Роздільнянська райдержадміністрації; у 2020
році – Ізмаїльська, Подільська та Болградська райдержадміністрації.
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Найменш активними в питаннях взаємодії з громадськістю: у 2018 році
були Ренійська, Татарбунарська, Савранська райдержадміністрації; у 2019 та
2020 роках – Балтська та Іванівська райдержадміністрації.
1.6 Забезпечення щорічного розгляду на засіданнях колегій обласної
та районних державних адміністрацій, на засіданнях виконкомів
місцевих рад питання про стан розвитку громадянського суспільства з
визначенням кола проблем та затвердженням конкретних заходів щодо
їх розв’язання
Мета: Актуалізація проблем розвитку громадянського суспільства
області та визначення оптимальних шляхів їх вирішення
Стан виконання: 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 – Кодимською райдержадміністрації.
Протоколом селекторної наради з головами райдержадміністрацій,
територіальних громад (далі – ТГ) та міськими головами міст обласного
значення від 23.07.2019 № 18-ОН доручено райдержадміністраціям
забезпечити надання управлінню комунікацій та інформаційної політики
ОДА щоденної інформації відповідно до рекомендацій, наданих листом від
19.07.2019 № 05-16/559, з метою виконання доручень АПУ від 12.05.2014 №
04-01/206, КМУ від 04.02.2011 № 5849/1-11, розпорядженням голови ОДА
від 14.07.2016 «Про вдосконалення системи інформування вищих органів
влади про події в регіоні» (зі змінами).
Відповідно до протоколу селекторної наради з головами
райдержадміністрацій, ТГ та міськими головами міст обласного значення від
21.05.2020 № 14-ОН доручено райдержадміністраціям: передбачити витрати
на висвітлення діяльності райдержадміністрацій засобами масової інформації
(далі – ЗМІ) 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 ЗМІ; покращити роботу з
інформування населення про пріоритетні напрямки своєї діяльності на
власних офіційних веб-сайтах, у місцевих ЗМІ 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.
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2. Забезпечення впровадження ефективних процедур участі
громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної
політики, вирішенні питань місцевого значення
2.1 Проведення 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, відповідно до Порядку проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03.11.2010 № 996
Мета: Залучення громадськості до формування та реалізації державної,
регіональної політики, вирішення питань місцевого значення.
Стан виконання: Управління сприяло проведенню 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.
Облдержадміністрацією у 2019 році проведено 37 консультацій з
громадськістю, з них 7 обговорень регуляторних та інших актів
облдержадміністрації, що становить 19 % від їх загальної кількості.
Райдержадміністраціями області було проведено 194 консультації з
громадськістю, з них 136 обговорень регуляторних та інших актів
райдержадміністрацій, що становить 70% від їх загальної кількості.
Облдержадміністрацією у 2020 році проведено 28 консультацій з
громадськістю, з них 9 обговорень регуляторних та інших актів
облдержадміністрації, що становить 32 % від їх загальної кількості.
Райдержадміністраціями області було проведено 59 консультацій з
громадськістю, з них 27 обговорень регуляторних та інших актів
райдержадміністрацій, що становить 45% від їх загальної кількості
2.2 Сприяння інститутам громадянського суспільства 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 нормативно-правових актів та проектів
нормативно-правових актів цих органів
Мета: Підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності органів
публічної влади, активізація антикорупційної діяльності громадських
об’єднань.
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Стан виконання: згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
05.11.2008 № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» Одеською
обласною державною адміністрацією шляхом видання відповідних
розпоряджень надано сприяння проведенню 4 громадських експертиз
діяльності облдержадміністрації. Також у 2019 році громадською
організацією «Об’єднання учасників бойових дій Овідіопольщини»
проведено громадську експертизу діяльності Овідіопольської районної
державної адміністрації.
Відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.11.2008 № 976, у 2018 році 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 21-25 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
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затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів,
заходів), розроблених ІГС, 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.
Овідіопольською районною державною адміністрацією шляхом
видання розпорядження від 11.04.2019 № 124/А-2019 надано сприяння
проведенню громадської експертизи громадській спілці «Об’єднання
учасників
бойових
дій
Овідіопольщини»
щодо
дотримання
райдержадміністрацією вимог Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантій їх соціального захисту» та виконання районної цільової програми
соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист»,
затвердженої рішенням Овідіопольської районної ради від 22.12.2017
№ 302 – VIІ. Відповідно до п. 7 Порядку сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976, експертні пропозиції
громадської спілки «Об’єднання учасників бойових дій Овідіопольщини» від
28.10.2019 № 25 розміщено на офіційному веб-сайті Овідіопольської
районної державної адміністрації у рубриці «Громадська експертиза».
У 2020 році звернень від ІГС про проведення громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади не надходило.
2.3 Забезпечення функціонування на веб-сайтах органів влади
відповідних рубрик щодо висвітлення діяльності консультативнодорадчих органів, заходів зі взаємодії та консультування з громадськістю
(у т.ч. електронних консультацій) та звітів щодо їх виконання
Мета: Залучення громадськості до формування та реалізації державної,
регіональної політики, вирішення питань місцевого значення.
Стан виконання: 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-сайті Одеської обласної
державної адміністрації; веб-сайті управління комунікацій та інформаційної
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політики обласної державної адміністрації; - 26 сайтах районних державних
адміністрацій
2.4 Забезпечення проведення публічного громадського 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
Мета: Залучення громадськості до формування та реалізації державної,
регіональної політики, вирішення питань місцевого значення
Стан виконання: Управлінням відповідно до Порядку проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03.11.2010 № 996, були розроблені орієнтовні плани проведення
консультацій з громадськістю облдержадміністрацією на 2018, 2019 та 2020
рік.
Відповідно до планів найбільш поширеними формами проведення
консультацій з громадськістю в Одеській області були: електронні
консультації з громадськістю, засідання за «круглим столом»,
відеоконференції, конференції, зустрічі з громадськістю, засідання
громадських рад при місцевих державних адміністраціях.
Відповідно до планів загальна кількість консультацій з громадськістю
мала становити 174, з них електронних консультацій з громадськістю – 80,
публічних громадських обговорень – 94.
За 2018, 2019 та 2020 рік було проведено 154 консультації з
громадськістю, з них електронних консультацій з громадськістю – 82,
публічних громадських обговорень - 72.
Зменшення кількості проведення публічних громадських обговорень
було обумовлено введенням обмежень на проведення публічних заходів з
метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
Орієнтовним планом проведення консультацій з громадськістю
Одеської обласної державної адміністрації на 2018 рік було заплановано
проведення 57 консультацій з громадськістю, з яких 21 електронна
консультація з громадськістю та 36 публічних громадських обговорень.
Протягом 2018 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.
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У 2019 році облдержадміністрацією було заплановано проведення 48
консультацій з громадськістю, з яких 27 електронних консультацій з
громадськістю та 21 публічне обговорення.
Було проведено 53 консультації з громадськістю, з них електронних
консультацій з громадськістю – 21, публічних громадських обговорень - 32.
Цього ж року райдержадміністраціями області було проведено 194
консультації з громадськістю.
У 2019 році було заплановано проведення 69 консультацій з
громадськістю, з них електронних консультацій з громадськістю – 32,
публічних громадських обговорень - 37.
Облдержадміністрацією у 2020 році проведено 28 консультацій з
громадськістю, з них електронних консультацій з громадськістю – 24,
публічних громадських обговорень - 4.
Райдержадміністраціями області було проведено 59 консультацій з
громадськістю.
Зменшення проведення консультацій з громадськістю районними
державними адміністраціями була викликана такими чинниками, як
скорочення структурних підрозділів та фахівців, що відповідають за
реалізацію державної політики у сфері комунікації з громадськістю та
інформаційної діяльності, майбутньою ліквідацією районних державних
адміністрацій у рамках адміністративно-територіальної реформи, а також
введенням карантинних обмежень щодо запобігання поширенню
коронавірусної інфекції.
3. Стимулювання активної співпраці інститутів громадянського
суспільства та органів публічної влади області на засадах партнерства
щодо актуалізації та вирішення суспільно важливих проблем
3.1 Проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова 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
Мета: Активізація співпраці органів публічної влади та ІГС щодо
вирішення суспільно значущих проблем шляхом реалізації відповідних
програм (проектів, заходів)
Стан виконання: У рамках Програми реалізовано 4 проекти ІГС, які
визнані переможцями конкурсу та отримали у 2019 та 2020 роках фінансову
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підтримку за рахунок коштів обласного бюджету на загальну на суму 423
987,12 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»;
ІІ. Громадська організація «Рух суспільних ініціатив» з конкурсною
пропозицією «Успішна громада – свідома громада»;
ІІІ. Громадська організація «Ветеранів та інвалідів АТО – «Рапіра» з
конкурсною пропозицією «Забезпечення єдності українського простору».
Проект «Дорожня карта послуг допомоги родинам з дітьми від
держави та iнститутiв громадянського суспільства в Одеському регіоні
(громадська організація «Родинний правопросвітницький клуб
«Одеська мрія»» (обсяг коштів обласного бюджету 114 382,50 грн., обсяг
співфінансування 115 126,91 грн.) направлений на забезпечення родин з
дітьми інформацією щодо висвітлення діяльності інститутів громадянського
суспільства області, їх внеску в соціально-економічний розвиток області та
територіальних громад та можливість отримання послуг родинам з дітьми від
ІГС та органів влади в 13 районах Одеської області.
Цільова аудиторія: родини з дітьми у складних життєвих обставинах
(СЖО) в Одеському регіоні; багатодітні родини в Одеському регіоні; діти з
особливими потребами в Одеському регіоні; тимчасово переміщені особи
(ТПО) – діти та батьки в Одеському регіоні. Охоплено проектом 30 ІГС та
понад 200 родин з дітьми та дітей в Одеській області.
Реалізація проекту відбувалася на території міст Одеса, Чорноморськ,
Южний, Ізмаїл, Подільск, смт Сарата, Балтський, Окнянський,
Миколаївський, Болградський, Лиманський, Кодимський, Березівський,
Татарбунарський, Арцизький, Кілійський, Любашівський райони.
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В рамках проекту: утворено реєстр (базу даних) ІГС у 13 районах
Одеського регіону, які надаються послуги родинам з дітьми; створено
«дорожню карту» послуг ІГС в 13 районах Одеського регіону, які надають
послуги родинам з дітьми; проведено інформаційну кампанію щодо
висвітлення діяльності ІГС області, які працюють в 13 районах Одеського
регіону, їх внеску в соціально-економічний розвиток області та
територіальних громад про надання послуг родинам з дітьми; відбулося
стимулювання активної співпраці ІГС та органів публічної влади області на
засадах партнерства щодо актуалізації та вирішення суспільно важливих
проблем з дітьми за допомогою створення «дорожньої карти» для родин з
дітьми в Одеському регіоні.
У рамках проекту проводилися зустрічі та виготовлено і
розповсюджено: інформаційні брошури - 60 шт.; настінні календарі «Шукаєш
Допомогу?! Відкрий пілотну «Дорожню карта послуг родинам з дітьми» 250 шт.; плакати «Шукаєш Допомогу?! Відкрий пілотну «Дорожню карта
послуг родинам з дітьми» - 10000 шт.; буклет: Пілотний проект «Дорожня
карта послуг родинам з дітьми» - 30000 шт.; банери – 5 шт.
Проект «Успішна громада – свідома громада» (громадська
організація) «Рух спільних ініціатив»: (обсяг коштів обласного бюджету
79 782,78 грн., обсяг співфінансування 16 805,82 грн.) направлений на
надання новоствореним місцевим громадським організаціям Одеської області
знання щодо функціонування публічної влади місцевого, регіонального та
державного рівнів, інструментів контролю і взаємодії громадянського
суспільства з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування.
Цільова аудиторія: новостворені громадські об’єднання ветеранів АТО,
осіб з інвалідністю, членів родин загиблих з числа учасників АТО, 24
громадських організацій з районів Одеської області.
В рамках проекту були: надані знання щодо теорії структури і
функціонування влади місцевого, регіонального та державного рівнів і
методів взаємодії з ними; залучені неприбуткові громадські об’єднання до
актуалізації місцевих соціальних програм та підвищення рівня їх
ефективності на основі практичного досвіду; надана допомога в організації
ефективних комунікаційних можливостей для досягнення спільних цілей і
співпраці неприбуткових громадських об’єднань між собою.
Під час проведення навчання учасники були забезпечені роздатковими
матеріалами: 1 комплект - порядок денний (2 арк.), анкети-опитувальники (3
арк.), анкета зворотного зв’язку (1 арк.), папка, блокнот, ручка, бедж (всього
35 комплектів). Також були роздруковані: брошура «Потенціал громадських
об’єднань як чинник розвитку громади» (50 шт.), звіт проекту «Звіт. Проект.
«Успішна громада – свідома громада» (50 шт.).
Проект «Забезпечення єдності українського простору» (громадська
організація «Ветеранів та інвалідів АТО - «РАПІРА» (обсяг коштів
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обласного бюджету 129 916,74 грн., обсяг співфінансування 49 900,00 грн.)
направлений на просування ідеї єднання громадянського суспільства в
Одеській області; єднання громадянського суспільства в Одеській області,
забезпечення поваги та толерантності у суспільстві.
Цільова аудиторія: мешканці громад міст Чорноморськ, Овідіополь,
смт Таїрова, сіл Молодіжне, Александрівка, Мала Долина, Бурлача Балка,
Велика Долина, Роксолани, Кароліно Бугаз, Дальник, Санжійка
Овідіопольского району Одеської області, представники громади м. Одеси та
з інших районів Одеської області, туристи. Залучено 12 громадських
організацій, кількість безпосередніх учасників проекту – 850 осіб, охоплених
проектом – 4000 осіб, 65 одиниць автотранспорту.
У рамках проекту відбулося: об’єднання громадських організацій для
співпраці в напрямку єднання громадськості в Одеський області; проведено
серію публічних акцій з популяризацією загальноукраїнських ідей та
цінностей; налагоджено ефективну взаємодію з органами влади та отримано
організаційну та інформаційну підтримку цих заходів.
У рамках проекту були виготовлені та розповсюджені: біг-борди – 8
шт., сіті-лайти – 8 шт., плакати А-3 – 1250 шт., листівки-запрошення – 4500
шт., прапори маленькі – 220 шт., браслети силікон – 100 шт. Також під час
автопробігу використано: бензин А-95 – 670 л, дизельне пальне – 235 л.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 28.03.2019 № 418/А-2019 управлінням проведено конкурс з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2020 році надаватиметься
підтримка за рахунок коштів обласного бюджету. До обласної державної
адміністрації надійшло 22 конкурсні пропозиції, 18 з яких було допущено до
конкурсу, розглянуто та оцінено конкурсною комісією, а також складено їх
рейтинг. Рішенням Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1176-VII
внесено зміни до Регіональної цільової програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в Одеській області на 2018- 2020 роки, якими
передбачено у 2020 році фінансування з обласного бюджету програм
(проектів, заходів), розроблених ІГС, у сумі 100 000,0 грн. Протягом року
реалізовано 1 проект ІГС, який визнано переможцем конкурсу та отримав у
2020 році фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету на
суму 99 905,10 грн.
Зазначене фінансування отримав проект «Дорожня карта послуг
допомоги родинам з дітьми від держави та iнститутiв громадянського
суспільства в Одеському регіоні: нові міста» (громадської організації
«Родинний правопросвітницький клуб «Одеська мрія» (обсяг коштів
обласного бюджету 99 905,10 грн., обсяг співфінансування 46 625,39 грн.).
Цей проект є продовженням проекту-переможця за результатами конкурсу
2019 року та також направлений на забезпечення родин з дітьми інформацією
щодо висвітлення діяльності ІГС області, їх внеску в соціально-економічний
розвиток області та територіальних громад та можливість отримання послуг
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родинам з дітьми від ІГС та органів влади. Його реалізація розповсюджується
на 5 «нових» міст Одеської області (Татарбунарського, БілгородДністровського, Лиманського, Овідіопольського, Біляївського районів).
Цільова аудиторія: родини з дітьми у складних життєвих обставинах
(СЖО) в Одеському регіоні; багатодітні родини в Одеському регіоні; діти з
особливими потребами в Одеському регіоні; тимчасово переміщені особи
(ТПО) – діти та батьки в Одеському регіоні. Охоплено проектом 25 ІГС та
понад 200 родин з дітьми та дітей в Одеській області.
В рамках проекту: утворено реєстр (базу даних) ІГС у 5 «нових» містах
Одеської області, які надають послуги родинам з дітьми; створено «дорожню
карту» послуг ІГС у 5 «нових» містах Одеської області, які надають послуги
родинам з дітьми; проведено інформаційну компанію щодо висвітлення
діяльності ІГС області, які працюють в 5 «нових» містах Одеської області, їх
внеску в соціально-економічний розвиток області та територіальних громад
про надання послуг родинам з дітьми; відбулося стимулювання активної
співпраці ІГС та органів публічної влади області на засадах партнерства
щодо актуалізації та вирішення суспільно важливих проблем з дітьми за
допомогою створення «дорожньої карти» для родин з дітьми в Одеському
регіоні.
У рамках проекту проводилися зустрічі та виготовлено і
розповсюджено: інформаційні брошури - 100 шт.; настінні календарі
«Шукаєш Допомогу?! Відкрий пілотну «Дорожню карта послуг родинам з
дітьми» - 300 шт.; плакати «Шукаєш Допомогу?! Відкрий пілотну «Дорожню
карта послуг родинам з дітьми» - 5000 шт.; буклет: Пілотний проект
«Дорожня карта послуг родинам з дітьми» - 5000 шт.; інформаційнометодичні матеріали: «Державна допомога сім’ям з дітьми» - 100 шт.
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
Мета: Формування у представників ІГС знань і вмінь щодо
розроблення та реалізації проектів
Стан виконання: Управління на базі ОРІДУ НАДУ при Президентові
України провело тематичні короткострокові семінари та тренінги для
представників ІГС. З 2018 по 2020 рік відбулося 4 семінари-навчання, у яких
взяли участь 80 представників громадських об’єднань. Зазначені семінари
проведено за рахунок коштів обласного бюджету на загальну сумі 80 тис.
грн.
З 25 по 27 червня 2018 року у навчально-методичному семінарі з
підвищення кваліфікації представників ІГС Одеської області на тему:
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«Розроблення конкурсних пропозицій для участі у конкурсах проектів» взяли
участь 20 представників громадських об’єднань, а саме: «Одеський
Медiацентр», «Зелений лист», «Поліція Громадської Безпеки», «Товариство
сприяння Збройним Силам України та Військово-Морському Флоту
«Цивільний корпус «Азов», «Експертно-аналітична агенція «Група 2 травня»,
«Правозахисне товариство «Співдружність», «Всеукраїнська Люстрація»,
«Служба інформації та аналітики», «Асамблея миру і творчості», «Сiм’я»,
«Ветеранів та інвалідів АТО «РАПІРА», «Небайдужий народ», «Одеська
міська рада багатодітних сімей», «Рух суспільних ініціатив», «Альянс по
захисту прав дітей», «Фонд «Злата Лада», «Рада багатодітних та прийомних
сімей
України
«Велика
родина»,
«10
квітня»,
«Родинний
правопросвітницький клуб «Одеська Мрія».
З 19 по 21 вересня 2018 року до навчання були залучені представники
20 громадських об’єднань: «Громада Роздільнянщини», «Військовопатріотичний клуб «Айдар», «Україна це ми», «Ніхто крім нас», «Одеська
морська самооборона», «Одеська міська рада багатодітних сімей»,
«Інноваційна палата України», «Поліція Громадської Безпеки»,
«Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій», «Об’єднання
ініціативних переселенців «Гарні Люди», «Земляцтво Донбас-Одеса»,
«Донбас-Одеса – нове життя», «Якісне суспільство», «Екотерапія»,
«Правозахисне товариство «Співдружність», «Молода гвардія», «Злата лада»,
«Стиль нова», «Благодаріння», «Акваторія життя».
У 2019 році проведено навчання представників 20 громадських
об’єднань: «Об’єднання волонтерів, учасників АТО «Південь», «Здорова
українська нація», «Сім’я», «Одеська міська рада багатодітних сімей», «100
відсотків життя. Одеса», «Рада багатодітних сімей «Майбутнє Одеси», «Сила
людей Одеси», «Патруль громадської безпеки», «За прозору владу», «Спілка
учасників АТО Біляївщини», «Одеська регіональна академія козацтва», Фонд
«Злата Лада», «Південна громадська безпека», «Сагарис», «Охорона
Дитинства. Єдність Сім’ї. Соціальна активність», «Чорноморське
Гайдамацьке з’єднання», «Спілка аудиторів України», «Якісне суспільство»,
«Асоціація учасників АТО Одещини», «ЕМПТОР».
У 2020 році 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».
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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)
Мета: Отримання грантів/ фінансування проектів, спрямованих на
вирішення суспільно значущих проблем
Стан виконання: Управлінням листом від 20.12.2019 №446/06.22/103
надано пропозиції відповідно до технічного завдання Департаменту
економічної політики та стратегічного планування обласної державної
адміністрації до інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку,
що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку. Ціль виконання заявки – активізація комплексних заходів,
спрямованих на підвищення громадянської освіти населення щодо
можливості захисту своїх прав та вираження інтересів через різні форми
демократії участі
У 2020 році 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.
3.4 Сприяння 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; сприяння міжрегіональному співробітництву в
галузі розвитку громадянського суспільства
Мета: Консолідація ІГС
міжрегіонального співробітництва
суспільства України

області та України, активізація
в галузі розвитку громадянського

Стан виконання: Управління у рамках програми надавало сприяння
участі представників ІГС 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, зокрема:
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- 06.06.2019 надано сприяння участі голови громадської ради при
Одеській обласній державній адміністрації у зустрічі голів громадських рад
при органах виконавчої влади, представників структурних підрозділів з
питань взаємодії з громадськістю центральних та місцевих органів
виконавчої влади з Державним секретарем Кабінету Міністрів України та
державними секретарями міністерств для роз'яснення змін законодавства з
питань формування та діяльності громадських рад, обговоренні питань
функціонування Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади у
м. Київ;
- 05-10.07.2019 надано сприяння участі представників ІГС Одеської
області у семінарі-тренінгу (м. Харьків) щодо організації проведення
Всеукраїнського фестивалю «З країни в Україну»;
- 19.09.2019 надано сприяння участі голови громадської ради при
Одеській обласній державній адміністрації у зустрічі голів громадських рад
при обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях з
т.в.о. Державного секретаря Кабінету Міністрів України та головою
громадської ради при Мінрегіоні, яка відбулась у м. Київ. 06.10.2019. Надано
сприяння участі представників громадської ради при Одеській обласній
державній адміністрації, ІГС та ЗМІ у парламентських слуханнях на тему:
«Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх
вирішення» (м. Київ);
- 13.12.2019 надано сприяння участі представників громадської ради
при Одеській обласній державній адміністрації та ІГС у форумі «Майстерня
майбутнього» (м. Київ), організованого за сприяння Секретаріату Кабінету
Міністрів України;
- 02.04.2019 у Ширяївському районі проведено естафету пам’яті «Слава
визволителям України» за участі представників громадських організацій
«Щит: Одеса-Північ» та «Гідність». Захід проводився також в
Любашівському, Роздільнянському та Захарівському районах;
- 04.10.2019 за ініціативи громадської спілки «Об’єднання учасників
бойових дій Овідіопольщини» відбулася звітно-виборча конференція
«Ветерани Овідіопольського району».
Овідіопольська районна державна адміністрація залучала ветеранські
організації району до участі у заходах, присвячених Дню визволення України
від нацистських загарбників, Дню перемоги у Другій світовій війні, Дню
захисника України.
В Лиманському районі за ініціативи заступника голови громадської
ради при районній державній адміністрації, представника громадської
організації «Суспільний добробут» у спортивно-оздоровчому комплексі
смт Доброслав проведено марафон «Забіг обіцянок».
Надано сприяння ГО «Ветерани АТО Лиманщини» та «Чорноморське
гайдамацьке з’єднання» у проведенні:
- районного етапу та участі в обласному турі національно-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»);
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- заходу до Дня українського козацтва «Посвята в козачата»;
- фестивалю патріотичної пісні «Україна - це ми!».
У Роздільнянському районі надано сприяння ГО «Громада
Роздільнянщини» щодо відзначення Дня пам’яті загиблих захисників
України
У 2020 році 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» (19.10.2020).
Впродовж звітного періоду обласною державною адміністрацією,
районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських
(міст обласного значення) рад, сільських, селищних, міських рад надавалось
сприяння участі делегацій представників ІГС області у відзначенні
державних свят та пам’ятних історичних подій.
3.5 Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням,
засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її
засідань
Мета: Підвищення ефективності діяльності громадської ради при
обласній державній адміністрації
Стан виконання: 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 у 2018 році громадські ради було утворено при всіх, крім
Савранської, районних державних адміністраціях області та при виконавчому
комітеті Теплодарської міської ради.
У 2019 році 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
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громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації
приміщенням для роботи та проведення її засідань.
У 2019 році зазначеним дорадчим органом проведено 3 засідання
(14.05.2019, 15.06.2019, 18.10.2019).
У 2020 році 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).
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 суспільства, для виконання яких надаються кошти
місцевого бюджету
Мета: Активізація співпраці органів публічної влади та ІГС щодо
вирішення суспільно значущих проблем шляхом реалізації відповідних
проектів.
Стан виконання: Управління сприяло впровадженню ініціатив ІГС
шляхом реалізації актуальних та суспільно значущих проектів на відповідних
територіях, зокрема, проведення в районах області та містах конкурсів
проектів, розроблених ІГС, для виконання яких надаються кошти місцевого
бюджету.
У 2019 році у Подільському районі ІГС подано на розгляд районної
комісії з питань громадського бюджету Куяльницької сільської ради 28
проектних заявок, з яких 27 було допущено до конкурсу.
06.12.2019 року на засіданні комісії з питань громадського бюджету
Куяльницької сільської ради визначено 9 переможців конкурсу. Загальний
обсяг фінансування на реалізацію проектів становить 1 612 275,0 грн.
У 2020 році на розгляд Комісії з питань громадського бюджету
Куяльницької ТГ подано 17 проектних заявок, з яких 13 було визнано
переможцями. Загальний обсяг фінансування на реалізацію проектів
становить 1 564 272,0 грн.
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3.7 Здійснення організаційної, методичної та інформаційної
підтримки заходів, що проводяться інститутами громадянського
суспільства області
Мета: Консолідація ІГС області, висвітлення та впровадження новітніх
форм і методів співпраці органів публічної влади та ІГС.
Стан виконання: Управлінням у 2019 році надавалась організаційна,
методична та інформаційна підтримка 12 заходів, що проводились ІГС
області (12.03.2019, 09.04.2019, 06.05.2019, 28.05.2019, 11.06.2019,
18.06.2019, 01.07.2019, 07.08.2019, 02.09.2019, 12.09.2019, 12.11.2019,
16.12.2019), зокрема, громадськими організаціями «Асоціація учасників АТО
Одещини», «Родинний правопросвітницький клуб «Одеська Мрія»,
«Ветеранів та інвалідів АТО «РАПІРА», «Рух суспільних ініціатив».
Також районними державними адміністраціями та виконавчими
комітетами міських (міст обласного значення) рад надавалась організаційна,
методична та інформаційна підтримка заходів, що проводились ІГС.
У Ананьївському районі надано сприяння благодійній організації
«Великі серця». У Лиманському районні - громадським організаціям
«Суспільний добробут», «Ветерани АТО Лиманщини» та «Чорноморське
гайдамацьке з’єднання».
У Роздільнянському районні – громадським організаціям «Комітет
ветеранів війни в Афганістані Роздільнянського району Одеської області»,
«Громада Роздільнянщини».
У Тарутинському районі – громадським організаціям «Тарутинська
районна спілка ветеранів Афганістану», «Федерація футболу Тарутинського
району» та «Баскетбольний клуб Тарутинського району».
У м. Чорноморськ – громадським організаціям «Ветеранів та інвалідів
АТО «Рапіра», «Кордон» та «Чорноморська спілка інвалідів ветеранів
Афганістану та учасників бойових дій м. Чорноморська».
У м. Подільськ - громадським організаціям «Союз Чорнобиль» та
«Честь і слава». Також надавалось сприяння Коноплянською ОТГ
громадським організаціям «Спілка ветеранів, інвалідів Афганістану та
учасників бойових дій», «Лазаріус».
У 2020 році надано сприяння ГО «Асоціація учасників АТО Одещини»
в презентації медіапроекту «Поєднані» (23.01.2020).
Також у 2020 році активно співпрацювали з громадськими
організаціями Біляївська, Роздільнянська, Тарутинська райдержадміністрації,
Чорноморська та Кілійська міські ради.
24.09.2020 ГО «Товариство Лева» за підтримки Біляївської районної
державної адміністрації проведено тренінг на тему: «Стратегічне планування
роботи ГО».
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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, присвячену 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.
Громадська організація 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.
Громадська організація «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 відбувалися
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
адміністрації засобами масової інформації

обласної

державної

Мета: Підвищення інформованості суспільства про діяльність Одеської
обласної державної адміністрації шляхом співпраці із засобами масової
інформації
Стан виконання: Управлінням 16.06.2020 укладено договір на
висвітлення діяльності Одеської обласної державної адміністрації з
переможцем відкритих торгів ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ОДЕСЬКІ ВІСТІ»
на суму 229 758,00 грн. Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-04-23-000243-b.
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За період з 16.06.2020 по 02.12.2020 в обласній громадсько-політичній
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 обласної ради в засобах масової
інформації, у тому числі:
3.9.1. Висвітлення діяльності Одеської обласної ради у друкованих
засобах масової інформації
Мета: Підвищення інформованості суспільства про діяльність Одеської
обласної ради шляхом співпраці із засобами масової інформації
Стан виконання: Одеською обласною радою 04.03.2020 уклала договір
на висвітлення діяльності Одеської обласної ради з ТОВ «РЕДАКЦІЯ
ГАЗЕТИ «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-2020-03-05- 000909-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-2020-0820-001673-b.
Опубліковано
інформаційні матеріали з висвітлення діяльності Одеської обласної ради
загальною площею 19737 см. кв. на суму 151 382,80 грн.
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3.9.2. Висвітлення діяльності Одеської обласної ради, виготовлення
та трансляція інформаційних сюжетів у новинних блоках регіональних
телеканалів
Мета: Підвищення інформованості суспільства про діяльність Одеської
обласної ради шляхом співпраці із засобами масової інформації
Стан виконання: Одеською обласною радою 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-2020- 02-13-000105-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-2020-02-13- 000268-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-2020-08- 25-001076-b. Надано телевізійні
послуги щодо висвітлення діяльності Одеської обласної ради у обсязі 501,52
хв. на суму 223 427,18 грн.
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4. Перспективні плани на 2021-2023 роки
Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського
суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки закінчилася, тому з метою
підтримки та розвитку громадянського суспільства області доцільно
розробити нову регіональну цільову програму на найближчі роки.
Зазначена програма спиралася та була логічним продовженням
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні на 2016 – 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26
лютого 2016 року № 68/2016, реалізація якої також завершена.
Розроблення проекту Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки триває з липня
2020 року.
Над документом працювала робоча група, утворена при Секретаріаті
Кабінету Міністрів, та учасники громадсько-урядової платформи (понад 200
представників інститутів громадянського суспільства, органів виконавчої
влади, міжнародних організацій, науковців, експертів), які долучалися до
роботи тематичних підгруп робочої групи.
За результатами розроблено проект Указу Президента України «Про
Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні на 2021 – 2026 роки».
Метою прийняття акта є створення сприятливих умов для розвитку в
суспільстві громадської ініціативи та самоорганізації, формування та
діяльності
інститутів
громадянського
суспільства,
налагодження
партнерської взаємодії між ними та органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, а також удосконалення реалізації державної
політики сприяння розвитку громадянського суспільства.
Проект акта поширюється на інтереси:
- громадян, жителів громад;
- організацій (інститутів) громадянського суспільства (громадські
об’єднання, релігійні організації, благодійні організації, творчі спілки,
професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання,
асоціації, органи самоорганізації населення);
- органів місцевого самоврядування;
- суб’єктів господарювання.
Стратегічними напрямами проекту Національної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства на 2021 - 2026 роки пропонується
визначити:
- забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні
та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого
значення;
- створення сприятливих умов для формування та інституційного
розвитку організацій (інститутів) громадянського суспільства;
28

- стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в
соціально-економічному розвитку України;
- створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.
Реалізація запропонованих заходів у рамках відповідних напрямів
позитивно вплине на можливість реалізовувати права та інтереси усіх
визначених заінтересованих сторін. Зокрема, передбачається:
- підвищення рівня обізнаності громадян про можливість створення
організацій (інститутів) громадянського суспільства, а також спрощення
процедур реєстрації таких організацій (інститутів);
- удосконалення форм участі громадян, організацій (інститутів)
громадянського суспільства, жителів громад у прийнятті рішень як на
національному, так і на місцевому рівні;
- підвищення рівня інституційної та ресурсної спроможності
організацій (інститутів) громадянського суспільства, розширення механізмів
фінансової підтримки таких організацій (інститутів) органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, суб’єктами
господарювання;
- розширення можливостей для здійснення діяльності організацій
(інститутів) громадянського суспільства, їх участі у соціально-економічному
житті, благодійній та волонтерській діяльності;
- поширення практик міжсекторальної співпраці між організаціями
(інститутами) громадянського суспільства, суб’єктами господарювання та
органами державної влади для досягнення суспільного блага та ін.
Передбачається, що реалізація Стратегії здійснюватиметься на
національному та регіональному рівнях у партнерстві з організаціями
(інститутами) громадянського суспільства. З цією метою Кабінетом
Міністрів України затверджуватимуться дворічні плани заходів.
З метою забезпечення виконання зобов’язань, що стосуються взаємодії
органів державної влади з організаціями (інститутами) громадянського
суспільства, визначених Угодою про Асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на виконання
статті 6 Закону України «Про інформацію», статті 5 Закону України «Про
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації» та Порядку
розроблення в Одеській обласній державній адміністрації регіональних
цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання,
затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної
адміністрації від 04.07.2017 № 544/А-2017, та у зв’язку з закінченням строку
виконання Регіональної програми сприяння розвитку громадянського
суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Одеської обласної ради від 14.03.2-18 №659-VII, управлінням ініційовано
розробку Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського
суспільства в Одеській області на 2021 – 2025 роки.
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Управління створює Програму з урахуванням проекту Указу
Президента України «Про Національну стратегію сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 року».
Станом на 15.02.2021 управління знаходиться на стадії підготовки
проекту Програми. Після підготовки проект програми з метою визначення
результативних показників, реальності та доцільності заходів, включених до
підготовленого проекту програми, надається Департаменту економічної
політики та стратегічного планування Одеської обласної державної
адміністрації та Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, які
протягом 10 робочих днів готують висновки.
У разі наявності зауважень проект програми доопрацьовується та
надається для остаточного висновку.
У разі необхідності може утворюватися робоча група для здійснення
експертизи, до якої можуть залучатися фахівці інших структурних
підрозділів центральних органів виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, науковці, бізнесових кіл, громадських організацій.
Кожен з учасників робочої групи, що брав участь у проведенні
експертизи, не пізніше ніж через 5 робочих днів після проведення засідання
робочої групи надає відповідальному виконавцю програми висновок
довільної форми, в якому за наявності викладаються зауваження до проекту
програми. У разі наявності зауважень відповідальний виконавець програми
доопрацьовує її та усуває недоліки, зазначені у висновках.
Висновок повторної експертизи надається органами, що її проводили,
не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня надання доопрацьованого проекту
програми.
З метою широкого обговорення проект програми може розміщуватися
на сайті Одеської обласних державної адміністрації.
Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації державної політики, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, в
обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі
публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з
громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються
правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності.
Строк проведення таких консультацій з громадськістю визначається органом
виконавчої влади і повинен становити не менш як 15 календарних днів.
Після отримання позитивних висновків та проведення консультацій з
громадськістю проект Програми буде надано на затвердження Одеській
обласній раді.

30

