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з метою ввбезпененни підвишення рілпп поінформованості громадян

України щодо пи івнв европейської інтеграції, при можливості, що існують у

рамках спілпрвці з

єс:

Провести інформаційні кампанії з мепікі підвищення рівня
поінформованості грнмнллн щодо питнпі. гвропсйської іп іегринії у частині:

і.

1]

провадження підприємниілпкпї діяльності
промисловості,
Управління
інфраструктури та афопромииловоґо
рц-іііитку райдержшіиіністрації, відмін
інформаційного
.
оргапі'шційно
документообігу
забезпечення
та
рзйдержадмініс ірвці'і'.
апарату
викппввні комітети місцевих рад.
Упродовж року;
2)

км:

тніх і наукових преференцій
Відділ освіти рийцсржидиіпісграції,
відділ організаційції-інформаційноїо
дикумснтообіг
забезпечення
та
райдержшіміністра
апарату
викопне-іі комііети місцевих рад.
Упродовж року;

3) підтримки розвитку сфери культури
>

Відділ

КУЛЬТУРИ
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райдєржпртнізаційнот

і Турі/НМУ

відділ

виднвпнпшни

тя

документообігу
адмініетрєіц

врату
викоі іввчі
ш

]

райдержкомітети

місцевих рад.
Упродовж року:

:. Забезпечити

інформупапня громадян про резуль 'іи впровадження
реформ .в інституційних перетворень у сфері європейськоі інтеграші.
проведення інформаційної компані у галузі освіти
Відділ ОСШІ'и райдержадмініетрпціі,
виконавчі комітети місцевих рад.
Упродовж раю];
проведення галузевих ішііормзційних кампаній шляхом висвітлення
питань щодо приватизац та управління державним майном. дерегупяніі' га
розвитку підприємництва. децентралізації влади, енергоефективності та
енергозбереження, відновлювальної енергетики, державної служби
промислоносгі,
Управління
інфраь руктури та агропромислоноіо
розвитку рнйдержадмініетраціі. відділ
і питань з надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту населення та
житлово - комунштыіоіп господарства
никонавчі
райдержадміністрації,
комітети місцевих рад.
Упродовж року.

].

Сприяти підвищенню рівня ноінсітормованоеіі ароматні про
європейські цішюс . і, стандарти, поевід реалізації реформ та критерії членства в
ЄС шляхом проведення івходів до дня Європи.
Відділ купьтури і туризму райдержпшіністрвціі' спільно з відділом
інформаційного
організаційно
забезпечення
документообігу
та
райдержллмівістраці.,
широту
виконавчі комітети иіоцеввх род.
Упродовж п кварталу.
інформацію про хід виконання районного плану інходів на 2018 рік '!
реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської ііітеіршіії на 2018-2021
роки надавати щокварталу до 10 чин ш нсгннньоґо місяця твітпш :: періоду на

:

носіях у відділ
електронну адресу им ошіціфднкгмес та папермих
апарату
ирганізаційно-інформаційного забезпечення те двкументпобігуд
'
**
райдержадміністрації.
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