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

1. 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 об-
ласного значення) рад  

Травень 2018 року  

2. Забезпечити проведення в закладах культури і мистецтва області ви-
ставок літератури, фото, документів, художніх робіт, інформаційних ярмарків, 
декад інформування, лекцій, інтернет-презентацій, відеолекторіїв, віртуальних 
мандрівок країнами Європи, зустрічей з представниками країн Європи, засі-
дань “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 економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад  

Травень 2018 року  

3. Забезпечити: 
проведення циклу тематичних уроків, лекцій, семінарів, бесід, годин 

інформації, тренінгів про європейські цінності та стандарти; 
проведення конкурсів-презентацій дитячих малюнків, рефератів, кон-

курсу-захисту учнівських письмових робіт (есе, інтерв’ю, вірш, міні-твір); пе-
регляд серії документальних фільмів; 

оформлення в бібліотеках, закладах освіти тематичних книжкових ви-
ставок (полиць); 

створення каталогу “Віртуальна Європа”;   
проведення Днів європейського культурного надбання; 
сприяння участі учнів/студентів у днях культури європейських країн, 

програмах культурно-мистецьких обмінів, участі в міжнародних конкурсах, 
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конференціях, тренінгах з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

Травень 2018 року  

4. Забезпечити проведення Міжнародного конкурсу скрипалів proArt-
2018, вуличної акції “День Європи по-бібліотечному”, літературно-мистецької 
акції “Нічний музей”, мистецького фестивалю “ART колаж-2018”, прем’єри 
опери “Open air” та у закладах культури і мистецтва області годин інформу-
вання, кінолекторіїв, тематичних виставок книг і друкованих видань, присвя-
чених Дню Європи. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації, 

Травень 2018 року  

5. Підготувати тематичні виставки “Європейські та євроатлантичні вимі-
ри держави” та “Хмельниччина на шляху до європейської та євроатлантичної 
інтеграції”, ознайомити слухачів з темою “Основні засади політики європей-
ської та євроатлантичної інтеграції України”. 

Центр перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, державних під-
приємств, установ і організацій  

Травень 2018 року 

6. Провести спортивні змагання, інтелектуально-спортивні ігри, європей-
ські спортивні естафети та День футболу. 

Управління молоді та спорту, інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі ко-
мітети міських (міст обласного значення) рад  

Травень 2018 року 

7. Провести лекцію для студентів з історії Дня Європи та підготувати 
виступ на радіо філії публічного акціонерного товариства “Національна 
суспільна телерадіокомпанія України” “Хмельницька регіональна дирекція 
“Поділля-центр” за темою: “Історія святкування Дня Європи”.  

Державний архів області  

Травень 2018 року 

8. Забезпечити широке висвітлення у місцевих ЗМІ, на офіційних веб-
сайтах та офіційних сторінках обласної, районних державних адміністрацій 
інформаційних матеріалів щодо державної політики у сфері європейської 
інтеграції та обласних заходів до Дня Європи. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 
Травень 2018 року 
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9. Профінансувати заходи до Дня Європи в Україні за рахунок коштів 
обласного бюджету, передбачених на проведення централізованих заходів у 
галузі “Культура і мистецтво” (КПКВК 1014082 “Інші заходи в галузі культури 
і мистецтва”). 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 
Травень 2018 року  

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


