Додаток до
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 року № 272-р

План заходів
Чернігівської обласної державної адміністрації щодо виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії
комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки
Найменування заходу
1. Проведення інформаційних кампаній
з
метою
підвищення
рівня
поінформованості громадян України
щодо питань європейської інтеграції.
Забезпечення
виготовлення
тематичної інформаційної продукції
(відео-візуальної,
друкованої,
інфографіки) та розміщення її в ефірі
місцевих телеканалів, у соціальних
мережах,
громадських
місцях,
друкованих ЗМІ
та Інтернетвиданнях.

2. Забезпечення
підготовки
та
розміщення у найрейтинговіших
районних ЗМІ інформації для
підвищення рівня поінформованості

Джерела фінансування
Програма підтримки
розвитку інформаційної та
видавничої сфер
Чернігівщини на 2016 – 2020
роки
Програма відзначення
державних та професійних
свят, ювілейних дат,
заохочення за заслуги перед
Чернігівською областю,
здійснення представницьких
та інших заходів на 2018 2022 роки
Спільні проекти з
інститутами громадянського
суспільства (ІГС)
Програма підтримки розвитку
інформаційної та видавничої
сфер Чернігівщини на 2016 –
2020 роки

Відповідальні за
виконання
Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації;
Чернігівська обласна
організація Національної
спілки журналістів України,
ІГС (за згодою)

Комунікаційні
канали
Електронні та
друковані ЗМІ
області

Строк
виконання
Протягом
2018 року

Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації;

Електронні та
друковані ЗМІ
області

Протягом
2018 року

громадян про європейські цінності,
стандарти,
досвід
проведення
реформ та критерії членства в ЄС.

3. Проведення
у
взаємодії
з
інститутами
громадянського
суспільства
та
науковими
установами
соціологічних
досліджень
щодо
визначення
факторів впливу на підтримку
європейської інтеграції України та
рівня поінформованості громадян
про державну політику у цій сфері.

4. Проведення
медіа
заходів
з
актуальних питань європейської
інтеграції України: висвітлення ходу
проєвропейських реформ (прес-тури,
інтерв’ю, висвітлення конкретних
заходів відповідної тематики).

Програма відзначення
державних та професійних
свят, ювілейних дат,
заохочення за заслуги перед
Чернігівською областю,
здійснення представницьких
та інших заходів на 2018 2022 роки
Спільні проекти з ІГС
Програма сприяння розвитку
інститутів громадянського
суспільства на 2016 - 2020
роки «Чернігівська громада»

громадська організація
«Асоціація регіональних
ЗМІ», ІГС (за згодою)

Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації;
ІГС (за згодою);
Програма відзначення
Національний університет
державних та професійних свят, «Чернігівський колегіум»
ювілейних дат, заохочення за
ім. Т. Г. Шевченка (за
заслуги перед Чернігівською
згодою)
областю, здійснення
представницьких та інших
заходів на 2018 - 2022 роки
Програма відзначення
Департамент інформаційної
державних та професійних свят, діяльності та комунікацій з
ювілейних дат, заохочення за
громадськістю
заслуги перед Чернігівською
облдержадміністрації;
областю, здійснення
структурні підрозділи
представницьких та інших
облдержадміністрації
заходів на 2018 - 2022 роки

Електронні та
друковані ЗМІ
області, ІГС,
експертне
середовище

Протягом
2018 року

Електронні та
друковані ЗМІ
області, ІГС,

Протягом
2018 року

5. Фінансування проектів (програм,
заходів), розроблених інститутами
громадянського
суспільства,
стосовно покращення інформування
жителів
області
щодо
стану
виконання заходів з імплементації
Угоди про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським
Союзом,
Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони (далі — Угода про
асоціацію).
6. Розробка у взаємодії з інститутами
громадянського суспільства
інформаційно-роз’яснювальних
видань з питань європейської
інтеграції (брошури, плакати,
листівки, календарі тощо) та
забезпечення їх розповсюдження.
7. Проведення тематичних семінарів,
лекцій для учнів загальноосвітніх і
професійно-технічних навчальних
закладів та студентів вищих
навчальних закладів з питань
державної політики у сфері
євроатлантичної інтеграції України.

Програма сприяння розвитку
інститутів громадянського
суспільства на 2016 - 2020
роки «Чернігівська громада»

Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації;
ІГС (за згодою)

Програма відзначення
державних та професійних
свят, ювілейних дат,
заохочення за заслуги перед
Чернігівською областю,
здійснення представницьких
та інших заходів на 2018 2022 роки
Програма відзначення
Департамент інформаційної
державних та професійних свят, діяльності та комунікацій з
ювілейних дат, заохочення за
громадськістю
заслуги перед Чернігівською
облдержадміністрації;
областю, здійснення
ІГС (за згодою)
представницьких та інших
заходів на 2018 - 2022 роки
—

Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
Управління освіти і науки
облдержадміністрації; ІГС
(за згодою)

Експертне
середовище

Протягом
2018 року

Публічні місця в
населених
пунктах області

Протягом
2018 року

Заклади
загальної
середньої
освіти,
професійної
(професійнотехнічної),
вищої та
фахової
передвищої

Протягом
2018 року

освіти
8. Проведення тематичних зустрічей
представників регіональних ЗМІ,
ІГС, експертів з працівниками
Урядового офісу з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції (м. Київ).

9. Сприяння підготовці, виданню та
розповсюдженню інформаційної,
навчальної та науково-популярної
літератури про європейську
інтеграцію України серед
навчальних закладів області.

10.
Сприяння підготовці та
проведенню у м. Чернігові Днів
культури країн ЄС.

Програма відзначення
Департамент інформаційної
державних та професійних свят, діяльності та комунікацій з
ювілейних дат, заохочення за
громадськістю
заслуги перед Чернігівською
облдержадміністрації,
областю, здійснення
департаменти
представницьких та інших
облдержадміністрації:
заходів на 2018 - 2022 роки
економічного розвитку,
з питань цивільного захисту
та оборонної роботи
Програма підтримки розвитку Департамент інформаційної
інформаційної та видавничої
діяльності та комунікацій з
сфер Чернігівщини на 2016 –
громадськістю
2020 роки
облдержадміністрації,
Управління освіти і науки
облдержадміністрації

—

Департамент культури і
туризму, національностей
та релігій
облдержадміністрації

Електронні та
друковані ЗМІ
області

Протягом
2018 року

Заклади
загальної
середньої
освіти,
професійної
(професійнотехнічної),
вищої та
фахової
передвищої
освіти

Протягом
2018 року

Протягом
2018 року

