
               ЗАТВЕРДЖЕНО 
                 
               Розпорядження голови обласної 
               державної адміністрації 
 

               09.06.2021 № 379 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
на 2021 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки 

 у Запорізькій області 
 
№ 
з/п 

Найменування 
комунікаційних цілей 

Найменування заходу Строк 
виконання 

Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 5 
1 Підвищення рівня 

проінформованості 
широких верств 
населення про 
європейські цінності 
та стандарти з метою 
стимулювання 
поведінкових змін та 
соціальних 
трансформацій в 
українському 
суспільстві 

Проведення роз’яснювальної 
кампанії, у тому числі в 
рамках концепції EUКраїна, 
щодо основних європейських 
цінностей (повага до 
людської гідності, до прав 
людини, свобода, демократія, 
рівність, верховенство права) 
та їх значення для побудови 
успішної європейської 
держави 

ІІ - ІІІ квартали 
2021 року 

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації,  
Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, Управління 
зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
обласної державної адміністрації; 
районні державні адміністрації 

Сприяння поширенню 
тематичної інформаційної 

ІІ - ІІІ квартали 
2021 року 

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 



2 
 

Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

 
 

аудіовізуальної продукції в 
Інтернеті, ефірі теле- і 
радіоканалів, у соціальних 
мережах, у місцевих ЗМІ, у  
громадських місцях у 
форматі внутрішньої та 
зовнішньої реклами 

громадськістю облдержадміністрації, 
Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації; 
районні державні адміністрації 

2 Підвищення рівня 
проінформованості 
широких верств 
населення про 
можливості та 
перспективи, які 
відкриває для держави 
Угода про асоціацію 
між Україною та ЄС  
на прикладі 
результатів 
впроваджених реформ 

Висвітлення результатів 
впровадження реформ за 
профільними напрямами в 
рамках виконання Угоди про 
асоціацію шляхом:  
  проведення регулярних 
комунікаційних заходів; 
  розміщення на офіційних 
вебсайтах органів державної 
влади та інших ресурсах 
інформаційних матеріалів та 
інфографіки; 
  регулярного змістовного 
наповнення тематичних 
рубрик з питань європейської 
інтеграції на офіційних 
вебсайтах органів державної 
влади 

Протягом року Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, 
Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, Департамент 
економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації, Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 
облдержадміністрації, Департамент 
захисту довкілля 
облдержадміністрації, Департамент 
освіти і науки облдержадміністрації,  
Департамент капітального 
будівництва облдержадміністрації, 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

 
 

Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, 
Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
обласної державної адміністрації; 
районні державні адміністрації 

3 Протидія 
дезінформації, 
спрямованій на 
дискредитацію 
відносин України з ЄС 
та майбутнього 
членства України в ЄС 

Забезпечення проведення 
навчання за 
короткостроковими 
програмами для підвищення 
кваліфікації державних 
службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування (за 
згодою), відповідальних за 
зв’язки із засобами масової 
інформації та громадськістю 

Протягом року Запорізький регіональний центр 
підвищення кваліфікації; 
районні державні адміністрації 

4 Підвищення рівня 
поінформованості 
молоді про 
європейські цінності 
та стандарти з метою 
формування 
усвідомленої 
підтримки курсу 
європейської 

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

Протягом року Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, 
Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, Департамент 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації; районні державні 
адміністрації 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

 
 

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

Протягом року Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації, Управління 
молоді, фізичної культури та спорту, 
Служба у справах дітей 
облдержадміністрації; 
районні державні адміністрації 

Продовження впровадження 
навчального курсу з питань 
європейської інтеграції 
України для учнів загальної 
середньої освіти 

Протягом року Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації; 
районні державні адміністрації 

5 Удосконалення 
навичок та підходів до 
питань комунікації у 
сфері європейської 
інтеграції державних 
службовців та 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування 

Сприянняпоширенню 
методичних рекомендацій 
щодо комунікації у сфері 
європейської інтеграції, 
адаптації локального 
контенту до 
загальнонаціональної 
комунікаційної стратегії 
серед державних службовців 
обласної держадміністрації, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування,відповідальн
их за зв’язки із засобами 
масової інформації та 

ІІ - ІІІ квартал 
2021 року 

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації,районні 
державні адміністрації 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

 
 

громадськістю 

Проведення навчання за 
короткостроковими 
програмами для зазначених 
фахівців щодо практичного 
впровадження методичних 
рекомендацій 

ІІІ - ІV квартали 
2021 року 

Запорізький регіональний центр 
підвищення кваліфікації; 
районні державні адміністрації 

 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Директор Департаменту інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації       Володимир МАРЧУК 
 
 
 


