
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про заходи з підготовки та 

проведення Дня Європи в районі  

у 2021 році 

На виконання Указу Президента України від 19 квітня 2003 року 

№39/2003 „Про День Європи”, розпорядження голови Тернопільської обласної 

державної адміністрації від 28 квітня 2021 року №305/01.02-01 «Про заходи з 

підготовки та проведення Дня Європи в області у 2021 році» та з метою 

забезпечення підготовки і проведення в районі Дня Європи: 

1. Затвердити заходи з підготовки та проведення Дня Європи в районі у 

2021 році (далі – заходи), що додаються. 

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, 

виконавчим комітетам рад територіальних громад забезпечити реалізацію 

заходів, затверджених цим розпорядженням та про проведену роботу 

інформувати відділ з гуманітарних питань районної державної адміністрації до 

01 червня 2021 року. 

        3. Відділу з гуманітарних питань районної державної адміністрації 

забезпечити координацію і контроль щодо виконання заходів та про стан 

реалізації цього розпорядження інформувати районну державну адміністрацію 

до 05 червня 2021 року. 

 
Голова адміністрації                                                         Володимир ШИПІТКО 

 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 108/01-1 від 05.05.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA10400000083AB7300DF172B02  

Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 

Дійсний з 29.03.2021 11:19:20 по 29.03.2022 23:59:59 
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Степан Новінчук 

 

Володимир Лилик 

 

Галина Чайківська 

 

Людмила Папала 

 

Володимир Коцюк 

 

Олеся Лобур 

 

Тетяна Осиф 

                          

                                                                                                                                                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО  
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Розпорядження голови  

районної державної адміністрації  

                                                                               

                                                                             _____________№______________ 

 

ЗАХОДИ 

з підготовки та проведення Дня Європи в районі у 2021 році 

1. Провести урочисту церемонію підняття прапора Європейського Союзу. 

Фінансове управління районної державної 

адміністрації, відділ з гуманітарних питань 

районної державної адміністрації, відділ 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю районної державної 

адміністрації, виконавчі комітети рад 

територіальних громад 

17-21  травня 2021 року 

 

        2. Провести виховні, інформаційно-просвітницькі, розважальні заходи, 

спрямовані на популяризацію європейської культури у загальноосвітніх, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладах району. 

Відділ з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

рад територіальних громад 

Травень 2021 року 

 

        3. Провести акції, флеш-моби, євроквести, ток-шоу, віртуальні подорожі до 

країн Європи на теми: ,,Молоді люди крокують до Європи”, ,,Зоряне сяйво 

країн Європи”, ,,Туристичними шляхами Європи” у навчальних закладах 

району. 

Відділ з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

рад територіальних громад  

Травень 2021 року 

 

        4. Організувати проведення конкурсів науково-дослідних та пошукових 

робіт: ,,Україна на шляху до Європи”, ,,Європейський союз: шляхи співпраці”, 

,,Культурна спадщина України – складова європейської культури” у навчальних 

закладах району. 

Відділ з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

рад територіальних громад 

Травень 2021 року 
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         5. Забезпечити проведення науково-практичних конференцій, форумів на 

теми: ,,Європейський вибір України – веління часу”, ,,Євромайдан (Революція 

гідності) – національно-патріотичні, протестні акції українців проти корупції у 

владі на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України” у 

навчальних закладах району. 

Відділ з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

рад територіальних громад 

Травень 2021 року 

         

        6. Організувати проведення книжкових виставок сучасних письменників 

Європи, стінних газет та фотоматеріалів, конкурсів дитячого малюнку і творчих 

робіт, експозицій, конкурсів читців західноєвропейської поезії у бібліотеках та  

загальноосвітніх навчальних закладах району. 

Відділ з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

рад територіальних громад 

Травень 2021 року 

 

         7. Забезпечити широке висвітлення заходів із підготовки та проведення 

Дня Європи в районних засобах масової інформації та мережі Інтернет (на 

офіційній сторінці райдержадміністрації). 

Фінансове управління районної державної 

адміністрації, відділ з гуманітарних питань 

районної державної адміністрації, відділ 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю районної державної 

адміністрації, виконавчі комітети рад 

територіальних громад 

Травень-червень 2021 року 

 

Начальник відділу з гуманітарних  

          питань адміністрації                                              Галина ЧАЙКІВСЬКА   
 

               Людмила Папала      


