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П Л А Н  
обласних заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення 

інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України 
у Хмельницькій області на 2017 рік 

1. Проводити моніторинг висвітлення місцевими засобами масової ін-
формації поширення інформації з питань співробітництва України з НАТО. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Щопівроку 

2. Розглянути можливість проведення у взаємодії з неурядовими органі-
заціями та науковими установами соціологічних досліджень щодо ставлення 
громадськості та визначення факторів впливу на підтримку НАТО і державної 
політики у сфері євроатлантичної інтеграції України. 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури, управління інформа-
ційної діяльності та комунікацій з громадськіс-
тю облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад 

Щопівроку 

3. Вжити заходів щодо проведення прес-конференцій, брифінгів з 
актуальних питань співробітництва України з НАТО. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю, Департамент економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації  

Протягом року 

4. Забезпечити висвітлення у місцевих засобах масової інформації про 
реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів та 
рекомендацій НАТО, практичну реалізацію проектів у рамках трастових фон-
дів НАТО на підтримку України, а також невійськові ініціативи НАТО, зо-
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крема у сфері екології, енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та 
інформаційної безпеки. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, філія ПАТ 
“Національна Суспільна Телерадіокомпанія Ук-
раїни” “Хмельницька регіональна дирекція “По-
ділля-центр” 

Протягом року 

5. Розміщувати на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, у соціальних мережах інформацію про співробіт-
ництво України з НАТО та заходи, які здійснюються органами державної 
влади у сфері євроатлантичної інтеграції України. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Протягом року 

6. Сприяти участі в ознайомчих візитах до штаб-квартири НАТО (м. Брюс-
сель, Королівство Бельгія) та держав – членів НАТО представників регіональ-
них неурядових організацій, журналістів, діячів науки і культури, викладачів 
навчальних закладів, які мають вплив на формування громадської думки. 

Департаменти економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури, освіти і науки, управління 
культури, національностей, релігій та туризму, 
інформаційної діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю облдержадміністрації 

Протягом року 

7. Забезпечити інформування про проведення всеукраїнських конкурсів 
на кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації та теле- і 
радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної 
інтеграції. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, філія ПАТ 
“Національна Суспільна Телерадіокомпанія Ук-
раїни” “Хмельницька регіональна дирекція “По-
ділля-центр” 

Протягом року 
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8. Сприяти у розповсюджені матеріалів (брошури, плакати, листівки, 
календарі тощо), інформаційно-роз’яснювальних видань з питань євроатлан-
тичної інтеграції, розроблених у взаємодії з громадськими об’єднаннями. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю, Департамент економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації 

Протягом року 

9. Розглянути можливість проведення в містах обласного значення пуб-
лічних заходів із залученням представників органів державної влади, громад-
ських організацій, представників структур НАТО та посольств держав – членів 
НАТО, акредитованих в Україні, а також засобів масової інформації. 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури, управління інформацій-
ної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Протягом року 

10. Забезпечити проведення заходів, присвячених 20-й річниці підпи-
сання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Пів-
нічноатлантичного альянсу. 

Департамент економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури, управління інформацій-
ної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Протягом року 

11. Сприяти інформуванню та участі у навчальних семінарах представ-
ників регіональних і місцевих засобів масової інформації з питань співробіт-
ництва України з НАТО та державної політики у сфері євроатлантичної 
інтеграції України. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації 

Протягом року 

12. Проводити тематичні семінари, лекції для учнів загальноосвітніх і 
професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних 
закладів з питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції Ук-
раїни. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Протягом року 
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13. Сприяти створенню та функціонуванню регіональних інформаційних 
центрів з питань євроатлантичної інтеграції України в обласній універсальній 
науковій бібліотеці та бібліотеках вищих навчальних закладів, проводити на їх 
базі публічні заходи з питань державної політики у сфері євроатлантичної 
інтеграції України. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму, Департамент освіти і науки обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад 

Протягом року 

14. Забезпечити розповсюдження науково-популярної літератури для 
навчальних закладів про євроатлантичну систему безпеки та євроатлантичну 
інтеграцію України. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Протягом року 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                       В. Олійник 
 
 


