
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

02.11.2020                                                                                                   №  548-ОД 

 

 

Про план заходів щодо реалізації у Сумській області у 2020 році Концепції 

вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної  

інтеграції України на 2017-2020 роки  

 

Відповідно до статей 2, 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», на виконання Указу Президента України від 21 лютого 

2017 року № 43 «Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з 

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

Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 1202-р «Про затвердження 

плану заходів на 2020 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення 

інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 

2017-2020 роки», з метою забезпечення підтримки громадянами України 

державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції: 

1. Затвердити план заходів на 2020 рік щодо реалізації в Сумській області 

Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлан-

тичної інтеграції України на 2017-2020 роки (далі – план заходів), що 

додається. 

2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим 

комітетам міських рад міст обласного значення, об’єднаним територіальним 

громадам затвердити до 06.11.2020 плани заходів на 2020 рік щодо реалізації на 

відповідних територіях Концепції вдосконалення інформування громадськості з 

питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки. 

3. Відповідальним виконавцям, визначеним планом заходів, забезпечити 

виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів, про що 

інформувати до 20.12.2020 Департамент культури, інформаційної політики та 

туризму Сумської обласної державної адміністрації. 

4. Департаменту культури, інформаційної політики та туризму Сумської 

обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про виконання цього 

розпорядження надати до 25.12.2020 голові Сумської обласної державної 

адміністрації. 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 28.02.2019 № 120-ОД «Про план заходів 
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щодо реалізації у Сумській області у 2019 році Концепції вдосконалення 

інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 

2017-2020 роки». 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Баннікова С.В. 

 

 

Голова Роман ГРИЩЕНКО 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної  

державної адміністрації  

02 листопада 2020 року № 548-ОД 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ  

на 2020 рік щодо реалізації в Сумській області Концепції вдосконалення інформування громадськості  

з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки  
 
 

Найменування заходу 
Цільова 

аудиторія 
Критерії ефективності 

Строк 

 виконання 

Відповідальні за 

виконання 
 

1 2 3 4 5 

Організація та проведення медіаза-

ходів за участю керівників місце-

вих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

з актуальних питань співробітниц-

тва України з НАТО (у режимі он-

лайн) 

Представники місцевих 

засобів масової інформа-

ції, інтернет-видань, вла-

сні кореспонденти всеук-

раїнських видань, інфор-

маційних агентств, насе-

лення віком від 16 років  

Проведення комунікацій-

ного заходу не менше ніж 

один раз на місяць 

 

До кінця  

2020 року 

Департамент культури, інфор-

маційної політики та туризму 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації; 

виконавчі комітети міських рад, 

органи місцевого самовряду-

вання об’єднаних територіаль-

них громад; 

громадські організації (за зго-

дою) 

Сприяння висвітленню у засобах 

масової інформації, інтернет-

мережі місцевої сфери розповсю-

дження інформації про невійськові 

ініціативи НАТО, зокрема у сфері 

екології, енергетики, ядерної і раді-

аційної, кібернетичної та інформа-

ційної безпеки, науково-технічне 

Населення віком від  

16 років 

Щотижневе розміщення 

інформаційних матеріалів 

(у тому числі підготовле-

них на основі пресрелізів 

Сумської обласної дер-

жавної адміністрації) у 

засобах масової інформа-

ції та інтернет-виданнях 

До кінця  

2020 року 

Департамент культури, інфор-

маційної політики та туризму 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації; 

виконавчі комітети міських рад, 

органи місцевого самовряду-

вання об’єднаних територіаль-
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Продовження додатка  

1 2 3 4 5 

співробітництво, реформування 

сектору безпеки та оборони Украї-

ни відповідно до стандартів та ре-

комендацій НАТО 

регіональної сфери роз-

повсюдження, соціальних 

мережах 

них громад   

 

Наповнення тематичного розділу 

вебпорталу місцевих органів вико-

навчої влади Сумської області, 

сайтів районних державних адміні-

страцій, виконавчих комітетів мі-

ських рад інформацією про співро-

бітництво України з НАТО та за-

ходи, що здійснюють органи дер-

жавної та місцевої влади у сфері 

євроатлантичної інтеграції України 

Населення віком від 16 

років 

Публікація інформацій-

них матеріалів, інфогра-

фіки один раз на тиждень 

Щотижня Департамент культури, інфор-

маційної політики та туризму 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації; 

виконавчі комітети міських рад, 

органи місцевого самовряду-

вання об’єднаних територіаль-

них громад   

Організація підвищення кваліфіка-

цій державних службовців та поса-

дових осіб місцевого самовряду-

вання, відповідальних за зв’язки з 

громадськістю та взаємодію із за-

собами масової інформації, за те-

матичними короткостроковими се-

мінарами на тему «Інформування 

громадськості про державну полі-

тику у сфері євроатлантичної інте-

грації України» (у режимі онлайн) 

Державні службовці та 

посадові особи місцевого 

самоврядування, відпові-

дальні за зв’язки з гро-

мадськістю та взаємодію 

із засобами масової інфо-

рмації 

Підвищено кваліфікацію 

40 державним службов-

цям та посадовим особам 

місцевого самоврядуван-

ня, відповідальним за 

зв’язки з громадськістю 

та взаємодію із засобами 

масової інформації   

IV квартал Державний заклад післядипло-

мної освіти «Сумський центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників орга-

нів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, уста-

нов і організацій»; 

Департамент культури, інфор-

маційної політики та туризму 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації; 

виконавчі комітети міських рад, 

органи місцевого самовряду-

вання об’єднаних територіаль-

них громад   

Сприяння участі регіональних засо-

бів масової інформації, інтернет-

Представники місцевих 

засобів масової інформа-

Не менше 10 учасників та 

робіт  

До кінця  

2020 року 

Департамент культури, інфор-

маційної політики та туризму 
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Продовження додатка  

1 2 3 4 5 

видань у всеукраїнських конкурсах 

на кращу публікацію в аудіовізуа-

льних (електронних), друкованих 

засобах масової інформації, кращу  

теле- та радіопередачу про НАТО і 

державну політику у сфері євроат-

лантичної інтеграції  

ції, інтернет-видань, вла-

сні кореспонденти всеук-

раїнських видань, інфор-

маційних агентств 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

Проведення тематичних уроків, 

виховних годин, бесід, диспутів, 

інформаційних марафонів, конкур-

сів творчих робіт для здобувачів 

вищої, загальної середньої, профе-

сійної (професійно-технічної) осві-

ти з питань євроатлантичної інтег-

рації України (у режимі онлайн) 

Здобувачі вищої, загаль-

ної середньої, професій-

ної (професійно-техніч-

ної) освіти в Сумській 

області 

Підвищено рівень обізна-

ності учнівської та студе-

нтської молоді про євро-

атлантичну інтеграцію 

України  

До кінця  

2020 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації; 

виконавчі комітети міських рад, 

органи місцевого самовряду-

вання об’єднаних територіаль-

них громад; 

громадські і волонтерські орга-

нізації (за згодою) 

Активізація роботи інформаційних 

центрів євроатлантичної інтеграції 

України у закладах вищої освіти та 

бібліотечних закладах Сумської 

області, проведення на їх базі пуб-

лічних заходів з питань державної 

політики у сфері євроатлантичної 

інтеграції (у режимі онлайн) 

Здобувачі вищої, загаль-

ної середньої, професій-

ної (професійно-техніч-

ної) освіти в Сумській 

області 

Підвищено рівень обізна-

ності учнівської та студе-

нтської молоді про євро-

атлантичну інтеграцію 

України. Охоплення ці-

льової аудиторії віком від 

16 років аудіовізуальним 

продуктом має становити 

не менше 75% 

До кінця  

2020 року 

Департамент освіти і науки, 

Департамент культури, інфор-

маційної політики та туризму 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації; 

виконавчі комітети міських рад, 

органи місцевого самовряду-

вання об’єднаних територіаль-

них громад; 

Центр досліджень регіональної 

безпеки при Сумському держа-

вному університеті, Сумська 

обласна універсальна наукова 

бібліотека, громадські органі-

зації (за згодою) 
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Продовження додатка  

1 2 3 4 5 

Сприяння підготовці інформацій-

но-роз’яснювальних, навчально-

методичних матеріалів про євроат-

лантичну інтеграцію України  

(аудіовізуальна та друкована про-

дукція, брошури, постери тощо) та 

їх розповсюдженню в ефірі регіо-

нальних теле- та радіоканалів, ін-

тернет-виданнях, громадських міс-

цях, закладах освіти, транспорті   

Населення віком від  

16 років  

Охоплення цільової ауди-

торії віком від 16 років 

аудіовізуальним продук-

том має становити не 

менше 75% 

До кінця  

2020 року 

Департамент культури, інфор-

маційної політики та туризму, 

Департамент освіти і науки, 

Департамент розвитку інфра-

структури Сумської обласної 

державної адміністрації, район-

ні державні адміністрації; 

виконавчі комітети міських рад, 

органи місцевого самовряду-

вання об’єднаних територіаль-

них громад; 

громадські і волонтерські орга-

нізації (за згодою) 

Проведення у бібліотечних та му-

зейних закладах Сумської області 

книжкових виставок, переглядів 

літератури, тематичних заходів, 

пересувних виставок, експозицій 

про євроатлантичну інтеграцію 

України (у режимі онлайн) 

Громадяни, які прожива-

ють в Сумській області 

Охоплення цільової ауди-

торії віком від 16 років 

аудіовізуальним продук-

том має становити не 

менше 75% 

До кінця  

2020 року 

Департамент культури, інфор-

маційної політики та туризму 

Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні 

адміністрації; 

виконавчі комітети міських рад, 

органи місцевого самовряду-

вання об’єднаних територіаль-

них громад; 

громадські і волонтерські орга-

нізації (за згодою) 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

керівника апарату Сергій ЛИПОВИЙ 

 
 

Директор Департаменту культури,  

інформаційної політики та туризму Любов КАРПЕНКО 


