ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
Консультації з громадськістю структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації у 2017 році

№п/п

Питання (Проект
рішення) яке
планується винести
на обговорення

Заходи, які
заплановані в рамках
обговорення

Орієнтовні
дати
проведення
заходів

1

Обговорення підсумків
виконання обласного
бюджету Одеської
області за 2016 рік
Обговорення підсумків
виконання обласного
бюджету Одеської
області за І півріччя
2017 року
Про формування
проекту обласного
бюджету Одеської
області на 2018 рік
Обговорення підсумків
виконання обласного
бюджету Одеської
області за 9 місяців

Проведення засідання
(круглого столу)

Березень

Проведення засідання
(круглого столу)

Серпень

Жителі м. Одеса та
Одеської області,
громадські активісти

Департамент фінансів
Одеської ОДА

Громадські слухання

Листопадгрудень

Жителі м. Одеса та
Одеської області,
громадські активісти

Департамент фінансів
Одеської ОДА

Проведення засідання
(круглого столу)

Листопад

Жителі м. Одеса та
Одеської області,
громадські активісти

Департамент фінансів
Одеської ОДА

2

3

4

Соціальні групи
населення та
заінтересовані
сторони, на які
поширюватимуться
дія рішення, що буде
прийняте за
результатами
консультації
Жителі м. Одеса та
Одеської області,
громадські активісти

Контактні данні
особи структурного
підрозділу,
відповідального за
проведення
консультації з
громадськістю
Департамент фінансів
Одеської ОДА
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6

7

8

9

10

2017 року
Програма соціальноекономічного та
культурного розвитку
Одеської області на
2017 рік
План заходів із
реалізації у 2017 році
Стратегії економічного
та соціального
розвитку Одеської
області до 2020 року
Програма
регіонального розвитку
малого та середнього
підприємництва

Електронна
консультація з
громадськістю

І квартал

Жителі м. Одеса та
Одеської області,
громадські активісти

Електронна
консультація з
громадськістю

І квартал

Жителі м. Одеса та
Одеської області,
громадські активісти

Публічне громадське
обговорення

І квартал

Жителі м. Одеса та
Одеської області,
громадські активісти,
підприємці

Засідання
консультативної ради з
питань охорони
культурної спадщини
Одеської області
Актуальне питання
здійснення пошукової
діяльності

Збори, зустріч з
громадськістю

Щокварталу

Жителі м. Одеса та
Одеської області,
громадські активісти

Круглий стіл

І квартал

Засоби посилення
державного контролю
за додержанням вимог

Форум

Жовтень

Дайверські організації

Департамент
«Агентство з питань
інвестицій та
розвитку» Одеської
ОДА
Департамент
«Агентство з питань
інвестицій та
розвитку» Одеської
ОДА
Департамент
«Агентство з питань
інвестицій та
розвитку» Одеської
ОДА
Управління культури,
національностей,
релігій та об’єктів
культурної спадщини
Одеської ОДА
Управління культури,
національностей,
релігій та об’єктів
культурної спадщини
Одеської ОДА
Управління культури,
національностей,
релігій та об’єктів
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законодавства у сфері
охорони об’єктів
підводної культурної
спадщини
Зустріч з студентською
молоддю, що
проходить виробничу
практику в управлінні

культурної спадщини
Одеської ОДА
Зустріч з
громадськістю

Протягом
року

Студенти Одеських
вищих навчальних
закладів

Нарада

IV квартал

Громадські
організації до статуту
яких входить пошук
не облікових
військових поховань
Громадські активісти
та громадські
організації до
статутних завдань
яких належить
сприяння охороні
культурної спадщини
Широкі версти
населення усіх
вікових груп та
соціальних категорій
ОСББ,ЖБК

12

Аналіз здійснення
пошукової діяльності
громадськими
організаціями

13

Громадський контроль Круглий стіл, нарада,
в сфері охорони
зустріч з громадськістю
культурної спадщини
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Програми
стимулювання заходів
з енергозбереження
для ОСББ та фізичних
осіб 2016-2018 роки

Протягом
року

Висвітлення інформації І квартал
щодо впровадження
2017 року
програми

Управління культури,
національностей,
релігій та об’єктів
культурної спадщини
Одеської ОДА
Управління культури,
національностей,
релігій та об’єктів
культурної спадщини
Одеської ОДА
Управління культури,
національностей,
релігій та об’єктів
культурної спадщини
Одеської ОДА
Департамент розвитку
інфрастуктури
облдержадміністраціїї
32-87-01,
oblgkh@odessa.gov.ua
КП "Одеська обласна
енергозберігаюча
компанія" тел.+38(048)
740-5449
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Реформування
житлово-комунального
госопдарства.ОСББ як
альтернатива ЖКС
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Проект програми
поводження з
безпритульними
тваринами в Одеській
області на 2018-2020
років
Програма надання
пільгових
довготермінових
кредитів молодим
сім`ям та одиноким
громадянам на
будівництво
(реконструкцію) і
придбання житла
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18

Врегулювання питань

Висвітлення
інформаціїї щодо дії
Закону України "Про
особливості права
власності у
багатоквартирному
будинку "
Громадське
обговорення

Березеньтравень 2017
року

Широкі версти
населення усіх
вікових груп та
соціальних категорій

Висвітлення
інформаціїї щодо
впровадження та умов
дії програми

ІІ квартал
2017 року

Молодій сім`ї та
одинокі молоді
громадяни (віком до
35 років включно)

Висвітлення

І квартал

Широкі верстви

ЛипеньШирокі верстви
серпень 2017 населення
року

http://esco.od.ua
Департамент розвитку
інфрастуктури
облдержадміністраціїї
32-87-01,
oblgkh@odessa.gov.ua
Управління
комунальної
інфрастуктури та
енергетики ДРІ та
ЖКГ ,32-87-01
oblgkh@odessa.gov.ua
Департамент розвитку
інфрастуктури
облдержадміністраціїї
32-87-01,
oblgkh@odessa.gov.ua
Одеське Регіональне
Управління
Державного фонду
сприяння
молодіжному
житловому
будівництву
тел.: (048) 729-49-59
e-mail: od/15@molodkredit.gov.ua
Департамент розвитку
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20

пов`язаних з
самочинним
будвництвом та
іншими порушеннями
норм містобудівного
законодавства

інформаціїї щодо
компетенції
контролюючих оргвнів
та порядку звернення
громадян у разі
порушення вимог
законодавства у сфері
містобудівної
діяльності

2017 року

населення

Проведення відкритого
архітектурнохудожнього конкурсу
на визначення кращої
проектної пропозиції
спорудження
пам’ятника Героям
Небесної Сотні у
Одеській області
Регіональна
комплексна програма з
утворення (оновлення)

Висвітлення інформації I квартал
щодо конкурсу
2017 року

Широкі версти
населення
усіх вікових груп та
соціальних категорій

Висвітлення інформації ІІ квартал
щодо впровадження
2017 року
програми

Широкі версти
населення

інфрастуктури
облдержадміністраціїї
32-87-01,
oblgkh@odessa.gov.ua
Управління
державного
архітектурнобудівельного
контролю Одеської
міської ради
тел.: (048) 705-37-40
e-mail:igask1@ukr.net
Департамент
Державної
архітектурнобудівельної інспекції у
Одеській області
тел.: (048) 722-59-05
Департамент розвитку
інфраструктури та
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації
718-95-68, 718-92-94
http://uma.odessa.gov.ua
Департамент розвитку
інфраструктури та
житлово-комунального
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містобудівної
документації територій
та містобудівного
кадастру Одеської
області на 2012-2018
роки
Врегулювання питань
щодо порушення норм
містобудівного
законодавства

Проведення конкурсів
на зайняття посад
головних архітекторів

господарства
облдержадміністрації
718-96-49;718-95-68
http://uma.odessa.gov.ua
Висвітлення інформації І квартал
щодо компетенції
2017 року
контролюючих органів
та порядку звернення
громадян у разі
порушення вимог
законодавства у сфері
містобудівної
діяльності

Широкі версти
населення

Висвітлення інформації Протягом
щодо проведення
року
конкурсів

Широкі версти
населення

Департамент розвитку
інфраструктури та
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації
32-87-01,
oblgkh@odessa.gov.ua
Управління
державного
архітектурнобудівельного
контролю Одеської
міської ради
705-37-40
igask@ukr.net
Департамент
Державної
архітектурнобудівельної інспекції в
Одеській області
722-59-05
Департамент розвитку
інфраструктури та
житлово-комунального

господарства
облдержадміністрації
718-95-68;32-87-01,
oblgkh@odessa.gov.ua
23

24

25

Проведення засідань
архітектурномістобудівної ради при
управлінні
містобудування та
архітектури
Департаменту
розвитку
інфраструктури та
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації
Публічний звіт
структурних
підрозділів ООДА та
громадських
організацій по
використанню
бюджетних коштів в
2016 році
Реалізація органами
Фонду у 2017 році
Стратегії модернізації
та розвитку
Пенсійного фонду

Висвітлення інформації Протягом
щодо проведення
року
засідань архітектурномістобудівної ради

Широкі версти
населення

Департамент розвитку
інфраструктури та
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації
718-92-94;718-95-68
http://uma.odessa.gov.ua

Звіт всіх структурних
підрозділів ООДА і
громадських
організацій, які
отримали кошти з
обласного бюджету,
згідно окремого
затвердженого графіку
1) Засідання «круглого
столу» за участю
громадськості

Березеньтравень

Громадянське
суспільство

Відділ внутрішньої та
інформаційної
політики апарату
облдержадміністрації,
керівники відповідних
структурних
підрозділів ОДА

ІI квартал
2017 року

Різні соціальні групи Відділ персоналу та
населення
організаційно
інформаційної роботи
728-03-31 org@ods.pfu

України на період до
2020 року
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Актуальні
питання застосування
законодавства
про
загально- обов’язкове
державне пенсійне
страхування
та
пенсійне забезпечення

2) Розміщення
інформації
на
сторінці ФБ головного
управління
та в
засобах масової
інформації
1) Зустріч
за
«круглим столом»
2) Зустрічі
громадськістю

з

протягом
року

Різні соціальні групи Управління пенсійного
населення забезпечення
728-35-93
pens@ods.pfu
Управління платежів
до пенсійної системи
та
захисту
прав
застрахованих осіб
728-29-87
dohod@ods.pfu
Управління пенсійного
забезпечення
військовослужбовців
та
деяких
інших
категорій громадян
785-93-14, mil@ods.pfu
Юридичне управління
728-38-39,
jurist@ods.pfu
Управління
інформаційноаналітичних систем та
електронних реєстрів
728-34-10,
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Громадське
обговорення проектів
нормативно-правових
актів,
що
мають
важливе
суспільне
значення і стосуються
конституційних прав,
свобод, інтересів і
обов’язків громадян, а
також актів, якими
передбачається
надання
пільг
чи
встановлення
обмежень
для
суб’єктів
господарювання
та
інститутів
громадянського
суспільства, проектів
регуляторних актів
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Проведення
налізу
громадської
думки
стосовно
діяльності
органів
Пенсійного

comput@ods.pfu
1) Зустрічі
з
Протягом
Різні соціальні групи Управління платежів
громадськістю
року (в міру населення
до пенсійної системи
розроблення)
та
захисту
прав
застрахованих осіб
728-29-87,
dohod@ods.pfu
Управління пенсійного
забезпечення
728-35-93,
pens@ods.pfu
Управління
інформаційноаналітичних систем та
електронних реєстрів
728-34-10,
comput@ods.pfu
Управління пенсійного
забезпечення
військовослужбовців
та
деяких
інших
категорій громадян
785-93-14, mil@ods.pfu
Юридичне управління
728-38-39,
jurist@ods.pfu
Моніторинг
Щопівроку
Різні соціальні групи Відділ
персоналу
оприлюднених
у
населення
та
організаційноЗМІ, в тому числі
інформаційної роботи
електронних, зауважень
728-03-31, org@ods.pfu

фонду України, в тому
числі
у
сфері
антикорупційної
політики

і пропозицій, інститутів
громадянського
суспільства
та
окремих громадян
Анкетування
Аналіз
звернень Протягом
громадян
року
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Проведення
моніторингу,
опрацювання
та
узагальнення
висловлених
у
зверненнях громадян
пропозицій
та
зауважень з питань
пенсійного
забезпечення,
які
потребують
висвітлення
у
засобах
масової
інформації
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Реалізація
чинного Зустрічі
анти-корупційного
громадськістю
законодавства
в
головному
та
підвідомчих
управліннях

з Протягом
року

Різні соціальні групи Управління пенсійного
населення
забезпечення
728-35-93
pens@ods.pfu
Управління
адміністративногосподарського
забезпечення
725-02-47,
zagal@ods.pfu

Різні соціальні групи Управління
населення
внутрішнього аудиту
728-29-91, kro@ods.pfu
Відділ
персоналу
та
організаційноінформаційної роботи
728-03-31, org@ods.pfu

