
 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

28.12.2018 № 1655/А-2018 
 

 Про затвердження орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю 

Одеської обласної державної адміністрації на 

2019 рік 
 

 

Відповідно до статей 6, 13, 37 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з 

питань формування та реалізації державної політики, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики», з метою залучення громадян до участі в управлінні державними 

справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про 

діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, 

відкритості та прозорості діяльності структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації, враховуючи пропозиції громадської ради при 

Одеській обласній державній адміністрації та результати проведення 

попередніх консультацій з громадськістю: 
 

1. Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з 

громадськістю Одеської обласної державної адміністрації на 2019 рік 

(додається). 
 

2. Управлінню комунікацій та інформаційної політики Одеської 

обласної державної адміністрації оприлюднити на офіційному веб-порталі 

Одеської області орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю 

Одеської обласної державної адміністрації на 2019 рік. 
 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації (питання соціальної сфери та 

суспільної комунікації). 
 

Голова обласної  

державної адміністрації  

 

М.В.Степанов  

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

28.12.2018 № 1655/А-2018 

 

 ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультації з громадськістю Одеської обласної 

державної адміністрації на 2019 рік 

 

 
№ 

з/п 

Питання 

(проект рішення), яке 

планується винести на 

обговорення 

Форма 

консультацій з 

громадськістю 

(публічні заходи) 

Орієнтовні 

дати 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані 

сторони, на які 

поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

 

Контактні дані 

особи/структурного підрозділу, 

відповідального за проведення 

консультацій (телефон, e-mail) 

1 Покращення взаємодії 

громадськості з 

Департаментом екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації у сфері 

охорони довкілля 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Січень Представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства (далі –  

ІГС) 

Департамент екології та 

природних ресурсів обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

ecolog@odessa.gov.ua,  

(048) 728-35-52 

2 Інформування про 

виконання регіональної 

Програми розвитку 

агропромислового 

комплексу Одеської області 

на 2014-2018 роки у 2018 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(зустрічі (наради) з 

громадськістю) 

Січень  Представники 

підприємств 

агропромислового 

комплексу 

Управління аграрної політики 

обласної державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна,83, 

agropolitika@odessa.gov.ua, 

Петрів І.М., 

(048) 728-35-46 



році 

3 Відзначення міжнародного 

Дня водно-болотних угідь 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим столом») 

Лютий  Представники ІГС Департамент екології та 

природних ресурсів обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

ecolog@odessa.gov.ua, 

(048) 728-35-52 

4 Державні та регіональні 

програми підтримки 

аграрного сектору у  

2019 році 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(зустрічі (наради) з 

громадськістю) 

Лютий  Представники 

підприємств 

агропромислового 

комплексу 

Управління аграрної політики 

обласної державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

agropolitika@odessa.gov.ua, 

Донкоглова Т.М., 

(048) 728-35-68 

5 Проект звіту про виконання 

Програми соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

Одеської області за  

2018 рік 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Лютий-

березень 

Представники ІГС Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування обласної державної 

адміністрації, 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4, 

Вурм О.О., 

(048) 718-94-91, 

ovurm@odessa.gov.ua 

6 Проект звіту про здійснення 

Одеською обласною 

державною адміністрацією 

покладених на неї 

повноважень та стан 

розвитку території у 

2018 році 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Лютий-

березень 

Представники ІГС Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування обласної державної 

адміністрації, 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4, 

Вурм О. О., 

(048) 718-94-91, 

ovurm@odessa.gov.ua 

7 Здійснення пошукової 

діяльності з виявлення 

необлікованих військових 

поховань часів Другої 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

Лютий-

березень 

Представники ІГС Управління культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини обласної державної 



світової війни «круглим столом») адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

Пєтков Д. Д.,  

(0482) 42-99-90, 

cultura_region@odessa.gov.ua 

8 Інформація структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації про 

виконання цільових 

програм та про 

використання бюджетних 

коштів у 2018 році 

Електронні 

консультації з 

громадськістю, 

публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим столом») 

Лютий-

березень 

Представники ІГС Структурні підрозділи обласної 

державної адміністрації, 

управління комунікації та 

інформаційної політики обласної 

державної адміністрації, 

громадська рада при Одеській 

обласній державній адміністрації, 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4, 

Кисіль Ю.М., 

commun@odessa.gov.ua., 

(048) 718-94-33 

9 Діяльність закладів освіти 

на території об’єднаних 

територіальних громад 

області 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим столом») 

Лютий-

березень 

Представники 

об'єднаних 

територіальних громад 

(далі - ОТГ), керівники 

органів управління 

освітою, представники 

ІГС 

Департамент освіти і науки 

обласної державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

Лончак О.А., 

(048) 722-87-80, 

osvita@osvita.od.ua, 

управління комунікації та 

інформаційної політики обласної 

державної адміністрації, 

громадська рада при Одеській 

обласній державній адміністрації, 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4, 

Кисіль Ю.М., 

commun@odessa.gov.ua., 

(048) 718-94-33 

10 Регіональні програми 

охорони навколишнього 

Електронні 

консультації з 

Березень Представники ІГС Департамент екології та 

природних ресурсів обласної 



природного середовища в 

контексті збалансованого 

розвитку області  

громадськістю державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

ecolog@odessa.gov.ua, 

(048) 728-35-52 

11 Основні напрями роботи у 

сфері охорони культурної 

спадщини (пам'ятки історії, 

монументального мистецтва 

та археології), проблемні 

питання та шляхи їх 

вирішення 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(зустріч (нарада) з 

громадськістю) 

Березень Представники органів 

влади, науковці, 

представники ІГС 

Управління культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини обласної державної 

адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

Пєтков Д.Д., 

(0482) 42-99-90, 

cultura_region@odessa.gov.ua 

12 Реалізація прав громадян на 

ретроспективну 

інформацію: новини 

законодавства, потреби 

суспільства, критерії 

доступу до архівних 

документів 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

І квартал Представники ІГС Державний архів Одеської 

області, 

м. Одеса, вул. Жуковського, 18, 

Мартиненко О. В.,  

(048) 722-53-05, 

archive@odessa.gov.ua 

13 Про затвердження цін на 

роботи (послуги), що 

виконуються Державним 

архівом Одеської області 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

І квартал Представники ІГС Державний архів Одеської 

області, 

м. Одеса, вул. Жуковського, 18, 

Машкова А. Ю.,  

(048) 722-80-25, 

archive@odessa.gov.ua 

14 Оздоровлення дітей за 

кошти державного бюджету 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

І квартал Різні верстви населення, 

які виховують дітей 

Департамент соціальної та 

сімейної політики обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4, 

Яценко А. С., 

yatsenko17.10@ukr.net, 

(048) 725-06-35 



15 Організація та проведення 

заходів до Дня довкілля – 

2019 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Квітень Представники ІГС Департамент екології та 

природних ресурсів обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

ecolog@odessa.gov.ua, 

(048) 728-35-52 

16 Стан забезпечення 

техногенної та екологічної 

безпеки на очисних 

спорудах, які 

експлуатуються на території 

Одеської області 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим столом») 

Квітень Представники органів 

влади, науковці, 

представники ІГС 

Департамент екології та 

природних ресурсів обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 

17 Стан атмосферного повітря 

в Одеській області 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Травень Представники ІГС Департамент екології та 

природних ресурсів обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

ecolog@odessa.gov.ua, 

(048) 728-35-52 

18 Патронат над дитиною як 

складова стратегії 

профілактики соціального 

сирітства 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим столом») 

Травень Представники органів 

влади, науковці, 

представники ІГС 

Служба у справах дітей обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4, 

Кузнецова С.Г., 

(048) 728-37-95, 

slujspravditei@odessa.gov.ua  

19 Організація та проведення 

Всесвітнього дня охорони 

навколишнього середовища 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Червень Представники ІГС Департамент екології та 

природних ресурсів обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

ecolog@odessa.gov.ua, 

(048) 728-35-52 

20 Санаторно-курортне 

лікування осіб пільгових 

категорій за кошти 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

II квартал  Різні верстви населення, 

які перебувають на 

обліку або мають намір 

Департамент соціальної та 

сімейної політики обласної 

державної адміністрації, 



державного та обласного 

бюджетів 

стати на облік 

управлінь соціального 

захисту населення для 

отримання санаторно-

курортного лікування 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

Мартіросян А. Г., 

amartirosian@odessa.gov.ua, 

(048) 725-06-35 

 

21 Заходи щодо відзначення 

Дня працівника природно-

заповідної справи 

 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Липень Представники ІГС Департамент екології та 

природних ресурсів обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

ecolog@odessa.gov.ua, 

(048) 728-35-52 

22 Проект звіту про виконання 

Програми соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

Одеської області за І 

півріччя 2019 року 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Липень-

серпень 

Представники ІГС Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування обласної державної 

адміністрації, 

Вурм О. О., 

(048) 718-94-91, 

ovurm@odessa.gov.ua 

23 Стан поводження з 

непридатними хімічними 

засобами захисту рослин 

(ХЗЗР) на території 

Одеської області 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Серпень Представники ІГС Департамент екології та 

природних ресурсів обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 

24 Система надання 

соціальних послуг на рівні 

об'єднаних територіальних 

громад області 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим столом») 

Серпень Представники ОТГ, 

керівники органів 

соціального захисту, 

науковці, представники 

ІГС 

Департамент соціальної та 

сімейної політики  

обласної державної адміністрації, 

управління комунікації та 

інформаційної політики обласної 

державної адміністрації, 

громадська рада при Одеській 

обласній державній адміністрації, 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4, 



Кисіль Ю.М., 

commun@odessa.gov.ua., 

(048) 718-94-33 

25 Стан водних ресурсів в 

одеському регіоні 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим столом») 

Серпень Представники ІГС, 

науковці 

Департамент екології та 

природних ресурсів обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

ecolog@odessa.gov.ua, 

(048) 728-35-52 

26 Взаємодія та спільна праця 

громадськості з 

Департаментом екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації у сфері 

охорони довкілля  

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Вересень Представники ІГС Департамент екології та 

природних ресурсів обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 

27 Попередження ризиків 

потрапляння у рабство 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим столом») 

III квартал  Представники ІГС Департамент соціальної та 

сімейної політики обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

Капітель В. В., 

vkashtel@odessa.gov.ua, 

(048) 725-06-35 

28 Проект Програми 

соціально-економічного та 

культурного розвитку 

Одеської області на  

2020 рік 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Жовтень-

листопад 

Представники ІГС Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування обласної державної 

адміністрації, 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4,  

Вурм О.О., 

(048) 718-94-91, 

ovurm@odessa.gov.ua 

29 Заходи щодо проведення 

Дня Чорного моря  

Публічне 

громадське 

Листопад Представники ІГС Департамент екології та 

природних ресурсів обласної 



обговорення 

(засідання за 

«круглим столом») 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна,83, 

ecolog@odessa.gov.ua, 

(048) 728-35-52 

30 Обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

учнівських колективів 

екологічної просвіти «Земля 

- наш спільний дім» 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Листопад Представники ІГС Департамент екології та 

природних ресурсів обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна,83, 

ecolog@odessa.gov.ua, 

(048) 728-35-52 

31 Обласна природоохоронна 

акція «Ялинка» - обласні 

етапи Всеукраїнських 

конкурсів «Новорічна 

композиція» та 

«Український сувенір» 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Грудень Представники ІГС Департамент екології та 

природних ресурсів обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

ecolog@odessa.gov.ua, 

(048) 728-35-52 

32 Проекти нормативно-

правових актів, 

запропоновані для розгляду 

Міністерством охорони 

здоров’я України 

Електронні 

консультації з 

громадськістю, 

публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання 

медичних рад у 

закладах охорони 

здоров’я) 

Щомісячно В залежності від змісту 

нормативно-правового 

акта, представники ІГС 

Департамент охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації, 

управління комунікації та 

інформаційної політики обласної 

державної адміністрації, 

громадська рада при Одеській 

обласній державній адміністрації, 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4,  

Кисіль Ю.М., 

commun@odessa.gov.ua.,  

(048) 718-94-33  

33 Занесення до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток 

України об’єктів культурної 

спадщини 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання 

консультативної 

ради з питань 

Щоквартально Представники ІГС Управління культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини обласної державної 

адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 



охорони 

культурної 

спадщини 

Одеської області) 

Пєтков Д. Д.,  

(0482) 42-99-90, 

cultura_region@odessa.gov.ua 

34 Стан реалізації Стратегії 

захисту та інтеграції в 

українське суспільство 

ромської національної 

меншини на період до 2020 

року в Одеській області 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за  

«круглим столом», 

зустріч з 

громадськістю) 

Щопівроку Представники ромської 

національної меншини 

Управління культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини обласної державної 

адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

Крет Н. І.,  

(0482) 42-96-90,  

cultura_region@odessa.gov.ua 

35 Збереження об’єктів 

підводної культурної 

спадщини 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(нарада з 

громадськістю) 

Протягом року Населення області, 

представники ІГС 

Управління культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини обласної державної 

адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

Пєтков Д. Д., 

(0482) 42-99-90, 

cultura_region@odessa.gov.ua 

36 Реалізація державної 

політики у сфері фізичної 

культури і спорту 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(нарада з 

громадськістю) 

Протягом року Відокремлені 

підрозділи 

всеукраїнських 

спортивних федерацій, 

фізкультурно-спортивні 

товариства, 

представники ІГС 

Управління фізичної культури і 

спорту обласної державної 

адміністрації, 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4, 

Назаренко Є. Д., 

ussm@odessa.gov.ua, 

(048) 718-93-69 

37 Порядок проведення 

психологічної реабілітації 

учасників 

антитерористичної операції 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом року Учасники бойових дій, 

інваліди внаслідок 

війни (АТО), та 

учасники Революції 

Департамент соціальної та 

сімейної політики обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 



(постанови Кабінету 

Міністрів України від 

27.12.2017 № 1057 та від 

12.07.2017 № 497) 

Гідності Борзенкова А.Ю., 

dssp@odessa.gov.ua, 

(048) 722-08-11 

38 Порядок організації 

соціальної та професійної 

адаптації учасників 

антитерористичної операції 

(постанова Кабінету 

Міністрів України від 

21.06.2017 № 432) 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом року Учасники бойових дій, 

особи з інвалідністю 

внаслідок війни (АТО), 

та постраждалі 

учасники Революції 

Гідності 

Департамент соціальної та 

сімейної політики обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

Борзенкова А. Ю., 

dssp@odessa.gov.ua, 

(048) 722-08-11 

39 Порядок забезпечення 

технічними та іншими 

засобами реабілітації осіб з 

інвалідністю, дітей з 

інвалідністю та інших 

окремих категорій 

населення і виплати 

грошової компенсації 

вартості за самостійно 

придбані технічні засоби 

реабілітації (постанова 

Кабінету Міністрів України 

від 05.04.2012 № 321) 

Електронні 

консультації з 

громадськістю, 

публічне 

громадське 

обговорення 

(наради з 

громадськістю) 

Протягом року Особи з інвалідністю, 

діти з інвалідністю та 

інші окремі категорії 

населення 

Департамент соціальної та 

сімейної політики обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

Ільїна Н. В., 

dssp@odessa.gov.ua, 

(048) 722-08-11 

40 Порядок видачі посвідчень 

ветеранам війни, особам, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

та іншим категоріям 

громадян (постанови 

Кабінету Міністрів України  

від 12.05.1994 № 302 та  

від 11.07.2018 № 551) 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом року Ветерани війни, 

громадяни, які 

постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС, 

представники ІГС 

Департамент соціальної та 

сімейної політики обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

Бубелич Я. І., 

dssp@odessa.gov.ua, 

(048) 722-29-49 



41 Порядок виплати грошової 

компенсації за належні для 

отримання жилі 

приміщення для членів 

сімей загиблих, осіб з 

інвалідністю І-ІІ групи, яка 

настала внаслідок 

поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, 

одержаних під час 

безпосередньої участі в 

антитерористичній операції 

та з числа учасників 

бойових дій на території 

інших держав, учасників 

бойових дій АТО із числа 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом року Ветерани війни та 

представники ІГС 

Департамент соціальної та 

сімейної політики обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

Ярова В. В., 

dssp@odessa.gov.ua, 

(048) 722-29-49 

 

42 Пільговий проїзд окремих 

категорій громадян 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(наради з 

громадськістю) 

Протягом року Представники ІГС, 

профспілки 

автомобільного 

транспорту 

Департамент соціальної та 

сімейної політики обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83, 

Філіппова О. М., 

dssp@odessa.gov.ua, 

(048) 722-29-49 

43 Положення про порядок 

надання населенню 

субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, 

придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива 

Електронні 

консультації з 

громадськістю, 

публічне 

громадське 

обговорення 

(наради з 

громадськістю) 

Протягом року Представники ІГС Департамент соціальної та 

сімейної політики обласної 

державної адміністрації, 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

Капітель В. В., 

dssp@odessa.gov.ua, 

(048) 722-30-04 

 



(постанова Кабінету 

Міністрів України від 

21.10.1995 № 848) 

44 Розробка нових 

туристичних маршрутів 

(винних, гастрономічних, 

екскурсійних, релігійних, 

екологічних тощо) 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим столом») 

Протягом року Широкі верстви 

населення всіх вікових 

груп та соціальних 

категорій 

Управління туризму, рекреації та 

курортів обласної державної 

адміністрації, 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4, 

Шека О.О., 

odtravel@odessa.gov.ua, 

(048) 718-93-31 

45 Проведення молодіжної 

конференції Stud_Cump для 

студентів туристичних 

спеціальностей, що 

сприятиме їх подальшому 

працевлаштуванню 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(конференція) 

Протягом року Представники 

профільних вищих 

навчальних закладів 

Управління туризму , рекреації та 

курортів обласної державної 

адміністрації, 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4, 

Шека О.О., 

odtravel@odessa.gov.ua, 

(048) 718-93-31 

46 Розробка програм розвитку 

туризму субрегіонів 

Одеської області 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим столом») 

Протягом року Широкі верстви 

населення всіх вікових 

груп та соціальних 

категорій 

Управління туризму, рекреації та 

курортів обласної державної 

адміністрації, 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4, 

Шека О.О., 

odtravel@odessa.gov.ua, 

(048) 718-93-31 

47 Обговорення вдосконалення 

взаємодії обласної 

державної адміністрації з 

національно-культурними 

товариствами 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим столом») 

Протягом року  Представники 

національно-

культурних товариств 

Управління культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини обласної державної 

адміністрації, управління 

комунікації та інформаційної 

політики обласної державної 

адміністрації, громадська рада 

при Одеській обласній державній 



адміністрації,  

м. Одеса, просп. Шевченка, 4, 

Кисіль Ю.М., 

commun@odessa.gov.ua.,  

(048) 718-94-33 

48 Проекти розпоряджень 

голови обласної державної 

адміністрації, наказів 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації в 

межах повноважень та у 

випадках, передбачених 

законодавством 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом року Представники ІГС Структурні підрозділи обласної 

державної адміністрації 

___________________________ 


