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З А Х О Д И  
з відзначення в області Дня Європи 

1. Забезпечити проведення в закладах культури і мистецтва області 
виставок літератури, фото, документів, художніх робіт, інформаційних 
ярмарків, декад інформування, лекцій, інтернет-презентацій, відеолекторіїв, 
віртуальних мандрівок країнами Європи, зустрічей з представниками країн 
Європи, засідань круглих столів та інших інформаційно-пізнавальних заходів 
за участі учнівської та студентської молоді, представників громадських 
організацій, засобів масової інформації. 

 
Управління культури, національностей, релігій 
та туризму, інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю, Департамент економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад  

Травень 2017 року  
 

2. Організувати показ документального фільму “Погляд зверху. Европа”. 
 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації, обласна фірма 
“Кіновідеопрокат” 

Травень 2017 року  
 

3. Організувати та провести фестиваль “Європейська феєрія” у м. Ше-
петівка на базі обласного літературно-меморіального музею М. Островського. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

Травень 2017 року  
 

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

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

Травень 2017 року  
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5. Провести акцію “Classic open-air show” у м. Хмельницький, присвячену 
Дню Європи в Україні.  

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

Травень 2017 року  

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

Департамент освіти і науки, управління молоді 
та спорту, інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад  

Травень 2017 року 

7. Організувати творчі зустрічі лідерів шкільних європейських клубів, 
центрів європейської інтеграції з представниками місцевих органів виконавчої 
влади, сприяти широкому висвітленню заходів до Дня Європи. 

Департамент освіти і науки, управління молоді 
та спорту, інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Травень 2017 року 

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

Державний архів області  

Травень 2017 року 

9. Профінансувати заходи з відзначення в області Дня Європи за рахунок 
коштів обласного бюджету, передбачених на проведення централізованих 
заходів у галузі “Культура і мистецтво” (КПКВК 2414200 “Інші культурно-
освітні заклади та заходи”). 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

Травень 2017 року  
 
 

Заступник голови 
адміністрації               В.Олійник 


