
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 13.05.2021 № 495/2021-р

 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції 

 у Хмельницькій області на 2021 рік 
№ 
з/п Найменування заходу Цільова аудиторія Критерії ефективності Строк 

виконання Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 5 6

1. Сприяння проведенню роз’яснювальної кампанії, у 
тому числі в рамках концепції EUКраїна, щодо основ-
них європейських цінностей (повага до людської 
гідності, до прав людини, свобода, демократія, 
рівність, верховенство права); поширення в рамках 
інформаційної кампанії аудіовізуальної, друкова-
ної продукції та розміщення її у місцевих ЗМІ, на 
офіційних вебсайтах, у соціальних мережах, гро-
мадських місцях 

Молодь віком 
16 років і 
старше 

Підвищено рівень обізнаності
цільової аудиторії щодо 
основних європейських цін-
ностей та їх значення для 
побудови успішної євро-
пейської держави 

II-III 
квартали 

Департаменти інформацій-
ної діяльності, культури, 
національностей та релігій, 
економічного розвитку, 
освіти і науки, молоді та 
спорту облдержадміністра-
ції, райдержадміністрації, 
сільські, селищні, міські 
ради

2. Висвітлення результатів впровадження реформ за 
профільними напрямами в рамках виконання Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтоварист-
вом з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони, шляхом: 
проведення регулярних комунікаційних заходів; 
розміщення на офіційних вебсайтах інформа-
ційних матеріалів та інфографіки; 

Молодь віком 
16 років і 
старше, 

економічно 
активне 

населення 

Проведено комунікаційні за-
ходи (не менше ніж один раз 
на місяць);  
опубліковано новини чи 
інфографіку (не менше ніж 
один раз на тиждень);  
оновлено рубрики, сторінки 
(щотижня) 

Протягом 
року 

Департаменти інформацій-
ної діяльності, культури, 
національностей та релігій, 
економічного розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
сільські, селищні, міські ради 
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 регулярного змістового наповнення тематичних 
рубрик з питань європейської інтеграції на 
офіційних вебсайтах 

    

3. Регулярне інформування через вебресурси та 
соціальні мережі про європейські цінності з 
використанням інтерактивних форматів 

Учнівська та 
студентська 

молодь 

Підвищено рівень обізнаності
цільової аудиторії про євро-
пейські цінності 

Протягом 
року 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту облдержад-
міністрації, райдержадмі-
ністрації, сільські, селищні, 
міські ради

4. Проведення тематичних заходів (лекцій, уроків, 
конкурсів, екскурсій, вікторин, флеш-мобів тощо) 
з метою пропагування європейських цінностей 

Учнівська та 
студентська 

молодь 

Підвищено рівень обізнаності
цільової аудиторії про євро-
пейські цінності  

Протягом 
року 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту облдержадмі-
ністрації, райдержадмініст-
рації, сільські, селищні, 
міські ради

5. Упровадження навчального курсу з питань євро-
пейської інтеграції України для учнів закладів 
загальної середньої освіти 

Учнівська та 
студентська 

молодь 

Підвищено рівень обізнаності
цільової аудиторії про євро-
пейську інтеграцію України 

Протягом 
року 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту облдержадмі-
ністрації, райдержадмініст-
рації, сільські, селищні, 
міські ради

 
 

Заступник керівника  
апарату адміністрації                Зоряна ДАВИДЧУК 

 


