
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної 

державної адміністрації про проведення електронних консультацій з 

громадськістю з 12.01.2023 до 26.01.2023 стосовно збору пропозицій до 

проєкту Плану заходів з реалізації у 2023 році Регіональної цільової 

програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській 

області на 2023-2026 роки  

Питання або назва проєкту акта, винесеного на обговорення: збір 

пропозицій до проєкту Плану заходів з реалізації у 2023 році Регіональної 

цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській 

області на 2023-2026 роки, який розробляється відповідно до Указу 

Президента України від 27.09.2021 №487/2021 «Про Національну стратегію 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки» 

та Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки. 

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони: представники 

інститутів громадянського суспільства, органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, наукових установ, населення Одеської області. 

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних 

соціальних груп населення та заінтересованих сторін: залучення громадян 

до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх 

вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а 

також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності 

зазначених органів; налагодження системного діалогу органів виконавчої 

влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих 

питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, 

створенню умов для участі громадян у розробленні проєктів таких рішень. 

Способи забезпечення участі в обговоренні: електронні консультації. 

Строк подання пропозицій та зауважень: 12.01.2023 до 26.01.2023. 

Номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного 

питання та приймаються пропозиції: (048) 718-94-33.  

Контактні особи: Налівана Тетяна Юріївна – головний спеціаліст  

відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій та 

інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації.  

Електронна скринька для подання пропозицій в режимі електронного 

листування:  commun@od.gov.ua. Пропозиції надаються за формою додатка  

до розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) 

адміністрації.  

Письмові пропозиції надсилати за адресою: 65032, м. Одеса, просп. 

Шевченка, 4, управління комунікацій та інформаційної політики Одеської 

обласної державної адміністрації.  

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: після 

26.01.2023 року на офіційному вебсайті Одеської обласної державної 

адміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» – 

https://uvp.od.gov.ua/konsultatsiyi-z-gromadskistyu/informatsijni-povidomlennya-

pro-provedennya-elektronnyh-konsultatsij-z-gromadskistyu-2023-rik/ 
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