
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
11.05.2016 № 211/2016-р 

 
З А Х О Д И  

з відзначення в області Дня Європи 

1. Провести Єдиний День інформування населення області на тему: 
“Україна – ЄС: реалії та перспективи співпраці”. 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури, управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, виконав-
чі комітети міських (міст обласного значення) рад  

23 травня 2016 року 

2. Забезпечити проведення в закладах культури і мистецтва області ви-
ставок літератури, художніх робіт, фото- та речових документів, конференцій, 
віртуальних мандрівок країнами Європи, тренінгів, предметних тижнів, вік-
торин, декад інформування, засідань “круглих столів” за участі представників 
громадських організацій, засобів масової інформації, молоді. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад  

Травень 2016 року  

3. Організувати цикл тематичних кінопереглядів “Про європейські цін-
ності мовою кіно”. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, обласна фірма “Кіно-
відеопрокат” 

Травень 2016 року  

4. Організувати і провести фестиваль “Європейська феєрія” у м. Шепе-
тівка на базі обласного літературно-меморіального музею М. Островського. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

18 травня 2016 року  

5. Забезпечити проведення в містах та районах області урочистих заходів 
з нагоди відзначення Дня Європи. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад  

Травень 2016 року  
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6. Провести акцію “Classic open – air show” у м. Хмельницький, присвя-
чену Дню Європи в Україні. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

21 травня 2016 року  

7. Провести в навчальних закладах області конкурси дитячих малюнків, 
стінних газет, конкурси-захисти учнівських письмових робіт, інтегровані 
уроки літератури про видатних письменників, поетів країн Європейського Со-
юзу, спортивні змагання, інтелектуально-спортивні ігри, європейські спор-
тивні естафети та День футболу. 

Департамент освіти і науки, управління молоді та 
спорту облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад  

Травень 2016 року 

7. Організувати творчі зустрічі лідерів шкільних європейських клубів, 
центрів європейської інтеграції з представниками місцевих органів виконавчої 
влади. 

Департамент освіти і науки, управління молоді та 
спорту облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад 
Травень 2016 року 

8. Забезпечити проведення обласного конкурсу молодіжної творчості 
“Європа очима молоді”. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад 

Травень 2016 року 

9. Провести лекцію для студентів з історії Дня Європи на тему: “Історія 
святкування Дня Європи в Україні” та підготувати виступ на радіо філії НТКУ 
“Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-центр” за темою: “Історія свят-
кування Дня Європи в Україні”. 

Державний архів області  

Травень 2016 року 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
 


