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ПЛАН ЗАХОДІВ  
щодо реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції у Хмельницькій області на 2020 рік 

№ 
з/п Найменування заходу Цільова аудиторія Критерії ефективності Строк 

виконання Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 5 6
1 Сприяння проведенню всеукраїнської роз’ясню-

вальної кампанії щодо основних європейських 
цінностей (повага людської гідності, повага прав 
людини, свобода, демократія, рівність, верхо-
венство права) та їх значення для побудови успіш-
ної європейської держави 

Широкі верстви 
населення 

області 

Розміщуються матері-
али (постери та роли-
ки соціальної рекла-
ми, інформаційні по-
відомлення на офіцій-
них вебсайтах органів 
влади та їх сторінках 
у соціальних мере-
жах) – не менше ніж 
1 раз на тиждень

III квартал Департамент інформа-
ційної діяльності, куль-
тури, національностей 
та релігій облдержадмі-
ністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі ко-
мітети міських (міст об-
ласного значення) рад 

2 Сприяння проведенню всеукраїнської інформа-
ційної кампанії щодо зв’язку між реформами, 
виконанням Угоди про асоціацію та позитивними 
змінами в житті громадян Хмельницької області 
на прикладі історій успіху місцевих громад, під-
приємств, установ чи організацій, окремих осіб, а 
також тематичної інфографіки, шляхом:

Широкі верстви 
населення 

області 

Публікуються мате-
ріали (інформаційні 
повідомлення на офі-
ційних вебсайтах ор-
ганів влади та їх сто-
рінках у соціальних 
мережах, у ЗМІ ) не 
менше ніж 1 раз на 
тиждень; 
щомісячно оновлюють-
ся тематичні рубрики 
на офіційних вебсайтах

Протягом 
року 

Департамент інформа-
ційної діяльності, куль-
тури, національностей 
та релігій облдержадмі-
ністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі ко-
мітети міських (міст об-
ласного значення) рад 1) підготовки та розміщення на офіційних веб-

сайтах органів влади, їх сторінках у соціальних 
мережах та місцевих ЗМІ інформаційних матеріа-
лів за такими напрямами: 
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1 2 3 4 5 6 

 розширення торговельно-економічних відносин 
Хмельницької області та країн ЄС;  Підготовлено 

6 матеріалів 
Щомісячно, 
до 5 числа 

Департамент економіч-
ного розвитку, курортів 
та туризму облдержадмі-
ністрації 

стимулювання енергоефективності; Підготовлено 
6 матеріалів 

Щомісячно, 
до 10 числа 

Департамент економіч-
ного розвитку, курортів 
та туризму облдержадмі-
ністрації

сфера довкілля;  Підготовлено 
6 матеріалів 

Щомісячно, 
до 15 числа 

Департамент природних 
ресурсів та екології 
облдержадміністрації 

сільське господарство та продовольство, у тому 
числі аграрна політика, технічне регулювання, 
захист прав споживачів; 

Підготовлено 
6 матеріалів 

Щомісячно, 
до 20 числа 

Департамент розвитку 
промисловості та агро-
промислового розвитку 
облдержадміністрації

реформа професійної (професійно-технічної) 
освіти та можливості освітніх і наукових програм 
ЄС, зокрема програми міжнародної співпраці 
Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ та Рамкової 
програми Європейського Союзу з досліджень та 
інновацій “Горизонт 2020”; 

Підготовлено 
6 матеріалів 

Щомісячно, 
до 25 числа 

Департамент освіти і 
науки облдержадміні-
страції 

покращення інфраструктури та безпеки руху; Підготовлено 
6 матеріалів 

Щомісячно, 
до 25 числа 

Управління 
інфраструктури 
облдержадміністрації

2) проведення комунікаційних заходів (брифінгів, 
пресконференцій, “круглих столів”, тощо). 

проводяться комуні-
каційні заходи не 
менше ніж 1 раз на 
місяць 

Протягом 
року 

Департамент інформа-
ційної діяльності, куль-
тури, національностей 
та релігій облдержадмі-
ністрації
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3 Сприяння участі у навчанні за короткостроковими 

програмами підвищення кваліфікації державних 
службовців, посадових осіб місцевого самовряду-
вання, відповідальних за зв’язки із засобами масо-
вої інформації та громадськістю 

Державні служ-
бовці, посадові 
особи місцевого 
самоврядування, 
відповідальні за 
зв’язки із засо-
бами масової 
інформації та 
громадськістю

Забезпечено участь 
у навчанні необхід-
ної кількості осіб за 
вимогою організа-
тора 

Протягом 
року 

Департамент інформа-
ційної діяльності, куль-
тури, національностей 
та релігій облдержадмі-
ністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі 
комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

4  Проведення тематичних заходів (лекцій, уроків, 
конкурсів, екскурсій, вікторин, флешмобів тощо) 
для дітей та молоді в навчальних закладах і бі-
бліотеках з метою пропагування європейських 
цінностей та стандартів і формування усвідомле-
ної підтримки курсу європейської інтеграції 

Учні та студен-
ти закладів за-
гальної та про-
фесійно-техніч-
ної освіти 

Підвищено рівень 
обізнаності учнів 
про європейську 
інтеграцію України 

Вересень-
грудень 

Департаменти освіти і 
науки, інформаційної 
діяльності, культури, 
національностей та релі-
гій облдержадміністра-
ції, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети 
міських (міст обласного 
значення) рад

 
 
  Керівник апарату  
  адміністрації           Оксана САМОЛЮК 

 


