
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 0 8 . 0 6 . 2 0 1 ?  № 631
м. Краматорськ

Про затвердження Регіонального плану 
заходів щодо реалізації Концепції
вдосконалення інформування громадськості 
з питань євроатлантичної інтеграції України 
на 2017 рік у Донецькій області

Відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2017 року 

№ 43/2017 «Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з 

питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки», розпорядження 

Кабінету М іністрів України від 11 травня 2017 року № 308-р «Про

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення

інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 

2017 рік», з метою забезпечення підтримки громадянами України державної 

політики у сфері євроатлантичної інтеграції, керуючись статтею 39 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити Регіональний план заходів щодо реалізації Концепції 

вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної

інтеграції України на 2017 рік у Донецькій області (далі - Регіональний план)

(додається).

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити 

виконання Регіонального плану відповідно до компетенції та в межах 

бюджетних асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідну 

галузь.



3. Рекомендувати виконавчим органам міських рад, рад об’єднаних 

територіальних громад, райдержадміністраціям, військово-цивільним 

адміністраціям забезпечити виконання Регіонального плану.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, виконавчим органам 

міських рад, райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям 

надавати інформацію про хід виконання Регіонального плану департаменту 

інформаційної та внутріш ньої політики облдержадміністрації (Биченко) 

щ окварталу до 10 числа останнього місяця звітного періоду.

5. Департаменту інформаційної та внутріш ньої політики 

облдержадміністрації забезпечити надання Державному комітету телебачення 

і радіомовлення України інформації щодо виконання Регіонального плану 

щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду.

6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, 

контроль -  на заступника голови облдержадміністрації Стокоза І.С.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної 
військово-цивільної 
адміністрації

Регіональний план заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості 
з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік у Донецькій області

№ п/п Комунікаційні
цілі

Концепції

Найменування заходу Цільова
аудиторія

Джерела
фінансування

Відповідальні за 
виконання

Строк
виконання

1. Поглиблення 
формування 
розуміння і 
підтримки 
громадянами 
України 
державної 
політики у сфері 
євроатлантичної 
інтеграції та 
практичних 
кроків щодо 
зближення 3

Сприяти проведенню 
брифінгів з актуальних 
та поточних питань 
співробітництва з 
НАТО, конференцій, 
круглих
столів, семінарів, 
інформаційних 
заходів на тему 
євроатлантичної 
інтеграції України

мешканці
області

Департамент
інформаційної та 
внутрішньої політики, 
інвестиційно- 
інноваційного розвитку і 
зовнішніх відносин, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, рай держадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації, громадські 
об’єднання (за згодою)

протягом
року
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НАТО Розмістити інформацію 
з питань 
співробітництва 
України з НАТО у 
виданнях, на офіційних 
веб-сайтах навчальних 
закладів та освітніх 
установ області

педагогічні
працівники, учні
загальноосвітніх
навчальних
закладів,
професійно-
технічних
навчальних
закладів

Департамент освіти і 
науки
облдержадм іністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації

Протягом
року

Сприяти проведенню 
заходів, присвячених 
річниці підписання 
Хартії про особливе 
партнерство між 
Україною та 
Організацією 
Північноатлантичного 
альянсу

громадські
організації,
мешканці
області

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації, громадські 
об’єднання (за згодою)

липень

Провести конкурс есе 
«Як я бачу Україну у 
складі НАТО»

учнівська
молодь

Управління у справах 
сім’ї та молоді 
облдержадм іністрації

вересень

Провести військово- 
патріотичну гру 
«Народжені бути 
вільними»

учнівська та 
студентська 
молодь

Управління у справах 
сім’ї та молоді 
облдержадміністрації

жовтень

Забезпечити 
розміщення на

мешканці
.

- Департамент
інформаційної та

протягом



з

офіційних веб-сайтах 
органів державної 
влади, органів 
місцевого
самоврядування у 
соціальних мережах 
інформації про 
співробітництво 
України з НАТО та 
заходи, які здійснюють 
органи державної 
влади у сфері 
євроатлантич ної 
інтеграції України.

області внутрішньої політики, 
інвестиційно- 
інноваційного розвитку і 
зовнішніх відносин 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації

року

2. Підвищення 
рівня розуміння 
та довіри з боку 
громадян 
України до 
засад, 
принципів,

............

Провести моніторинг 
висвітлення у 
соціальних мережах 
розміщення інформації 
про засади, принципи, 
політику та діяльність 
НАТО.

мешканці
області

Департамент
інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації

щопівроку
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ПОЛІТИКИ

діяльності

НАТО

та Сприяти розміщенню у 
громадських місцях 
інформаційно- 
роз’яснювальних 
стендів, проведенню 
тематичних художніх 
та фотовиставок, 
розповсюдженню 
видань з питань 
євроатлантичної 
інтеграції

мешканці
області

Департамент
інформаційної та 
внутрішньої політики, 
управління культури і 
туризму, структурні 
підрозділи
облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації, громадські 
об’єднання (за згодою)

протягом
року

Провести тематичні 
семінари, лекції 
«Україна -  НАТО: 
безпека через 
партнерство та 
співробітництво»

педагогічні
працівники, учні
загальноосвітніх
та професійно-
технічних
навчальних
закладів

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації

жовте нь- 
листопад

Розробити навчальні 
модулі для курсів 
підвищення
кваліфікації всіх 
категорій педагогічних 
працівників у сфері 
євроатлантичної 
інтеграції

педагогічні
працівники

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації

протягом
року
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Створити інформаційні 
стенди про аспекти 
євроатлантичної 
інтеграції України та 
провести експозиції в 
закладах культури з 
означеної тематики

мешканці
області

Управління культури і 
туризму
облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації, громадські 
об’єднання (за згодою)

протягом
року

Провести серію ігор 
«Країна гідності»

молодь Управління у справах 
сім ’ї  та молоді 
облдержадміністрації

вересень

3. Протидія 
дезінформації, 
спрямованої на 
дискредитацію 
НАТО та 
відносин 
України з НАТО

Провести засідання 
круглого столу 
«Україна в умовах 
Є вро інтеграції»

молодь Управління у справах 
сім ’ї  та молоді 
об лдержадм і н і страції

листопад

Організувати та 
провести перегляд 
документального 
фільму В. Кастеллі 
«НАТО: Свій чи 
чужий?»

педагогічні
працівники, учні
загальноосвітніх
та професійно-
технічних
навчальних
закладів

Департамент освіти і 
науки
облдержадм і ністрації

жовтень-
листопад

Провести засідання 
круглих столів, 
дискусій «Роль НАТО 
у зміцненні 
міжнародної

представники
громадських
організацій,
громадськість

Департамент
інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських

протягом
року
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стабільності і безпеки» області рад, райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації, громадські 
об’єднання (за згодою)

4. Підвищення 
рівня розуміння 
громадянами 
України 
необхідності 
посилення 
міжнародного 
сприйняття та 
репутації 
України шляхом 
більш тісної 
співпраці з 
НАТО

Сприяти проведенню 
ознайомчих візитів до 
штаб-квартири НАТО

представники
громадських
організацій,
молодь,
громадськість
області

Департамент
інформаційної та 
внутрішньої політики, 
інвестиційно- 
інноваційного розвитку і 
зовнішніх відносин, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, райдержадміністрації, 
військово-цивільні 
адміністрації, громадські 
об’єднання (за згодою)

протягом
року

Заступник керівника
апарату облдержадміністрації Ю.О. Костюніна

Регіональний план заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік у Донецькій області підготовлено департаментом інформаційної та 
внутрішньої політики облдержадміністрації.

С  ^В.о. директора департаменту Л.А. Биченко


