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ПЛАН ЗАХОДІВ  
щодо реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції у 

Хмельницькій області на 2019 рік 

1. Забезпечити підвищення рівня поінформованості громадян про євро-
інтеграційні процеси в регіоні, зокрема, експорт продукції області до держав-
членів ЄС, інвестиції з ЄС, допомогу ЄС, запровадження в регіоні європей-
ських практик, а також європейські цінності, стандарти, досвід проведення 
реформ та критерії членства в ЄС шляхом розміщення відповідної інформації 
на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання та їх сторінках у соціальних мережах. 

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 інформуванню населення через місцеві засоби масової інфор-
мації щодо успішних місцевих практик з упровадження європейських стан-
дартів, проєвропейських реформ, позитивних прикладів співробітництва у сфе-
рі бізнесу, науки, культури, освіти, громадських ініціатив шляхом залучення 
представників ЗМІ до участі у тематичних заходах (брифінгах, прес-конфе-
ренціях, робочих зустрічах тощо). 

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

Протягом року 

3. Провести у закладах освіти області науково-практичні, виховні, інфор-
маційно-просвітницькі заходи з питань основних напрямів співробітництва 
України та ЄС, упровадження європейських стандартів у різних сферах 
суспільного життя. 

Департамент освіти і науки облдержадміністра-
ції, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 

Протягом року 
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4. Забезпечити функціонування обласного інформаційного центру з пи-
тань європейської інтеграції України, проводити на його базі публічні заходи 
з питань державної політики у сфері європейської інтеграції України. 

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

Протягом року 

5. Сприяти підвищенню рівня поінформованості громадян про європей-
ські культурні цінності шляхом проведення днів культури держав ЄС у містах, 
а також конференцій, “круглих столів”, лекцій, тематичних виставок, семінарів 
відповідної тематики у закладах культури, бібліотеках і музеях області. 

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

Протягом року 

6. Сприяти підвищенню кваліфікації державних службовців та посадо-
вих осіб місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки з громадськістю 
та взаємодію із засобами масової інформації, шляхом направлення для участі 
у короткострокових семінарах на тему: “Інформування громадськості про 
державну політику у сфері європейської інтеграції України”. 

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

ІІ-ІІІ квартали  
 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 


