
 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про затвердження плану заходів 

на 2021 рік з реалізації в районі 

Стратегії комунікації у сфері 

європейської інтеграції на               

2018-2021 роки 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня  

2021 р. № 331-р „Про затвердження плану заходів на 2021 рік з реалізації 

Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018‒2021 роки”, 

розпорядження обласної державної адміністрації від 11 травня 2021 року                     

№ 322/01.02-01 «Про затвердження плану заходів на 2021 рік з реалізації в 

області Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки» 

та з метою підвищення рівня поінформованості громадян у сфері європейської 

інтеграції: 

1. Затвердити план заходів на 2021 рік з реалізації в районі Стратегії 

комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки (далі ‒ план 

заходів), що додається. 

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації про стан 

виконання розпорядження інформувати фінансове управління районної 

державної адміністрації щокварталу до 1 числа останнього місяця звітного 

періоду. 

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації про стан виконання 

даного розпорядження інформувати районну державну адміністрацію 

щокварталу до 5 числа останнього місяця звітного періоду.  

4. Контроль за виконанням розпорядження доручити першому заступнику 

голови  районної державної адміністрації Михайлу ДЕМЧУКУ. 

 

Голова адміністрації                                                       Володимир ШИПІТКО
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 131/01-1 від 19.05.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA10400000083AB7300DF172B02  

Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 
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Михайло Демчук 

 

Володимир Лилик 

 

Галина Ізвєкова 

 

Володимир Коцюк 

         

 Олеся Лобур 

 

 Тетяна Осиф 

 



 

 

  

  

        

    

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                Розпорядження голови 

                                                                                             районної державної адміністрації 

              2021 №    

 

 

ПЛАН 

заходів на 2021 рік з реалізації в районі Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції  

на 2018-2021 роки 

№ 

з/п 

Найменування заходу Цільова 

аудиторія 

Критерії 

ефективності 

Строк 

виконан-

ня 

Відповідальні за 

виконання 

Комунікаційна ціль 1: Підвищення рівня поінформованості широких верств населення про європейські цінності 

та стандарти з метою стимулювання поведінкових змін та соціальних трансформацій в українському суспільстві 

1. Проведення роз’яснювальної кампанії, у 

тому  числі в рамках концепції EUКраїна, 

щодо основних європейських цінностей 

(повага до людської гідності, повага до 

прав людини, свобода, демократія, 

рівність, верховенство права) та їх 

значення для побудови успішної 

європейської держави;    розміщення на  

офіційних сайтах та Facebook сторінках 

молодь 

віком 

16 років  і і 

старше 

кількість аудиторії 

охопленої в рамках 

інформаційної 

кампанії 

ІІ ‒ III 

квартали 

Відділ з гуманітар-

них питань рай-

держадміністрації, 

відділ інформа-

ційної діяльності та 

комунікацій з гро-

мадськістю рай-

держадміністрації, 

фінансове управ-
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структурних підрозділів районної  

державної адміністрації інформаційних 

матеріалів в рамках кампанії, поширення 

інформації в Інтернеті та соціальних 

мережах 

ління райдержад-

міністрації 

Комунікаційна ціль 2 :  Протидія дезінформації, спрямованої на дискредитацію відносин України з ЄС та 

майбутнього членства України в ЄС 

1. Участь у навчанні за короткостроковими 

програмами підвищення кваліфікації  дер-

жавних службовців, відповідальних за 

зв’язки із засобами масової інформації та 

громадськістю    

державні 

службовці 

 

підвищено 

кваліфікацію 2-3 

слухачів 

протягом 

року 
Відділ інформа-

ційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю рай-

держадміністрації 

Комунікаційна ціль 3: Підвищення рівня поінформованості молоді про європейські цінності та стандарти з метою                     

формування усвідомленої підтримки курсу європейської інтеграції 

1. Регулярне інформування через вебресурси 

та соціальні мережі про європейські 

цінності з використанням інтерактивних 

форматів 

молодь, 

зокрема 

учнівська, 

студентська 

кількість аудиторії 

охопленої в рамках 

інформаційної 

кампанії 

протягом 

року 

Відділ інформа-
ційної діяльності та 
комунікацій з гро-
мадськістю рай-
держадміністрації 

2. Проведення тематичних заходів (лекцій, 

уроків, конкурсів, екскурсій, вікторин, 

флеш-мобів та ін.) з метою пропагування 
європейських цінностей 

молодь, 

зокрема 

учнівська, 

студентська 

кількість аудиторії 

охопленої в рамках 

інформаційної 

кампанії 

протягом   

року 

Відділ з гуманітар-

них питань рай-

держадміністрації, 

фінансове управлін- 

ня райдержадміні-

страції 
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Комунікаційна ціль 4: Удосконалення навичок та підходів до питань комунікації європейської інтеграції у 

представників державних органів влади  

1. Розроблення   та поширення методичних 

рекомендацій щодо питань комунікації у 

сфері європейської  інтеграції 

державні 
службовці 

 

сформовано набір 

просвітницьких та 

інформаційних 

матеріалів, які 

пояснюють зв'язок 

змін у регіоні з 

процесами 

виконання Угоди 

про асоціацію; 

розповсюджено 

набір просвітниць-

ких та  інформацій-

них матеріалів 

IІ квартал Відділ інформа-

ційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю рай-

держадміністрації, 

фінансове управлін- 

ня райдержадміні-

страції 

 

 

      Начальник фінансового  

     управління адміністрації           Галина ІЗВЄКОВА 


