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П Л А Н 
обласних заходів щодо реалізації Стратегії комунікації у сфері 

європейської інтеграції у Хмельницькій області на 2018 рік 

1. Забезпечити розміщення на офіційних веб-сайтах органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, у соціальних мережах інформації 
щодо співробітництва України та ЄС, заходів, що здійснюються органами дер-
жавної влади у сфері європейської інтеграції, зокрема, співробітництва у сфері 
реформування місцевого самоврядування, освіти, культури, енергоефектив-
ності та енергозбереження, відновлювальної енергетики тощо, а також щодо 
допомоги держав – членів ЄС Україні у розв’язанні внутрішніх проблем і 
протидії зовнішній агресії. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю, регіонального розвитку 
та будівництва, культури, національностей, ре-
лігій та туризму, департаменти економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури, ос-
віти і науки облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад  

Протягом року 

2. Сприяти широкому інформуванню населення через місцеві засоби ма-
сової інформації щодо успішних місцевих практик із впровадження європей-
ських стандартів, проєвропейських реформ, позитивних прикладів співробіт-
ництва у сфері бізнесу, науки, культури, освіти, громадських ініціатив. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю, регіонального розвит-
ку та будівництва, культури, національностей, 
релігій та туризму, департаменти економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури, ос-
віти і науки облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад  

Протягом року 

3. Забезпечити висвітлення інформації щодо проектів ЄС, програм між-
народної технічної допомоги, які спрямовано на підтримку реалізації реформ в 
Україні, зокрема, Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду ІІІ”, Швейцарсько-Українського проекту “Підтримка децентралізації в 
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Україні” DESPRO”, грантової програми ЄС “Підтримка політики регіональ-
ного розвитку України”, U-LEAD тощо. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю, регіонального розвитку 
та будівництва, культури, національностей, ре-
лігій та туризму, департаменти економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури, ос-
віти і науки облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення)рад 

Протягом року 

4. Організувати в закладах освіти області науково-практичні конферен-
ції, форуми, виховні, інформаційно-просвітницькі години, бесіди, дискусії, 
“круглі столи”, усні журнали, заочні віртуальні мандрівки, літературні кон-
курси, перегляд презентацій з питань основних напрямів співробітництва Ук-
раїни та ЄС, впровадження європейських стандартів у різних сферах суспіль-
ного життя. 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад  

III-IV квартали 

5. Запровадити в освітніх закладах проведення Днів європейського куль-
турного надбання. 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад  

III-IV квартали 

6. Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених 
Дням культури країн ЄС, у закладах культури і мистецтва. 

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

Протягом року 

7. Забезпечити підвищення рівня поінформованості громадян про євро-
пейські цінності, стандарти, досвід проведення реформ та критерії членства в 
ЄС шляхом проведення в бібліотеках і музеях області конференцій, “круглих 
столів”, лекцій, тематичних виставок, семінарів тощо. 

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

Протягом року 
 
 

Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


