ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р 0 3 П О РЯД Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 19 квітня 2017 року

м. Тернопіль

№ 216-од

Про заходи з підготовки
та проведення Д н я Європи
в області у 2017 році
На виконання резолюції Віце-прем’єр-міністра з питань європейської
та
євроатлантичної
інтеграції
України
Іванни
Климпуш-Цинцадзе
від 04.08.2016 № 15691/57/1 -13 до листа Міністерства закордонних справ України
від 13.07.2016 № 311/13-800-1277 та з метою забезпечення підготовки і
проведення в області Дня Європи:
1. Затвердити заходи з підготовки та проведення Дня Європи в області у
2017 році (далі - заходи), що додаються.
2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним
державним адміністраціям, виконавчим комітетам Бережанської, Кременецької,
Тернопільської і Чортківської міських рад забезпечити реалізацію заходів та про
проведену роботу інформувати управління міжнародного співробітництва та
фандрайзингу обласної державної адміністрації до 6 червня 2017 року.
3. Управлінню міжнародного співробітництва та фандрайзингу обласної
державної адміністрації:
- здійснити організаційне та фінансове забезпечення заходів, пов’язаних з
підготовкою та проведенням Дня Європи в області, за рахунок коштів,
передбачених в обласному бюджеті на виконання програми міжрегіонального та
зовнішньоекономічного
співробітництва
Тернопільської
області
на
2014-2017 роки;
- забезпечити координацію і узагальнення проведеної роботи та про стан
виконання цього розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію та
в установленому порядку Міністерство закордонних справ України до 15 червня
2017 року.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 31 березня 2016 року № 185-од „Про заходи з
підготовки та проведення Дня Європи в області у 2016 році”.
5. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови
обласної д^ржатюї адміністраціТзгідно з рознодцїом обов'язків.

Голова обласної де
адміністра

С.С.БАРНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

19.04.2017 № 2І6-од
ЗАХОДИ
з підготовки та проведення Дня Європи в області у 2017 році
1.
Забезпечити проведення науково-практичних конференцій, форумів на
теми: „Знай про Європу більше”, „Європейська культура - пошук спільного
коріння”, інформаційних ярмарків на теми: „Європа - спільний дім”, „Ц,ікаві
факти про країни Європи”, громадських читань та публічних дебатів з питань
європейської інтеграції у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладах області.
Управління освіти і науки обласної
державної адміністрації, районні державні
адміністрації.
Протягом травня 2017 року.
2. Провести у навчальних закладах області серед учнів середніх класів
виставки фотоколажів, малюнків, творчих робіт на тему: „У гості до
європейського друга”, конкурси шкільних стінгазет „Відкриваємо Європу
разом”; серед учнів старших класів провести флешмоби, арт-майдани „Парад
країн Європи”, загальношкільні заходи „День Європи в школі”, конкурси
графіті на європейську тематику.
Управління освіти і науки обласної
державної адміністрації, районні державні
адміністрації.
Протягом травня 2017 року.
3. Провести у навчальних закладах області конкурси науково-дослідних
та пошукових робіт: „Нова Україна - в новій Європі”, „Європейський союз:
шляхи співпраці”.
Управління освіти і науки обласної
державної адміністрації, районні державні
адміністрації.
Протягом травня 2017 року.

4. Провести квест вулицями міста Тернополя „Збери карту Європи” та
естафету „Єднання університетів Півдня і Заходу України” на базі
Тернопільського національного економічного університету.
Управління освіти і науки; міжнародного
співробітництва та фандрайзингу обласної
державної адміністрації.
15 травня 2017 року.
5. Організувати та провести круглий стіл за участю представників
дипломатичних представництв.
Управл ін ня м іжнародного
співробітництва та фандрайзингу обласної
державної адміністрації.
24 травня 2017 року.
6. Організувати книжкові експозиції сучасних письменників Європи,
конкурси
читців
західноєвропейської
поезії,
інтерактивні
заходи,
культурологічні години у бібліотеках загальноосвітніх, професійнотехнічних, вищих навчальних закладів області та міських бібліотеках.
Управління освіти і науки; культури
обласної
державної
адміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських
рад, районні
державні адміністрації.
Протягом травня 2017 року.
7. Організувати в музеях області ілюстративні виставки, присвячені
культурно-мистецькій спадщині європейських країн.
Управління
культури
д е рж а в ної ад м і н і с тр ац ії .

обласної

Протягом травня 2017 року.
8. Провести інформаційний тур для журналістів Республіка Польща.
Відділ туризму
адміністрації.

обласної

1Іротягом травня 2017 року.

державної

9. Організувати і провести Свято Роялю в обласному літературномеморіальному музеї Юліуша Словацького у м. Кременець.
Управління культури обласної державної
адміністрації,
Кременецька
районна
державна адміністрація, Кременецька
міська рада (за згодою).
Протягом травня 2017 року.
10. Провести в місті Тернопіль по вулиці Сагайдачного мистецьке
свято „Європейський вибір”.
Виконавчий комітет Тернопільської
міської ради.
20 травня 2017 року.
11. Провести концерт „Європейські барви музики” за участю
муніципального духового колективу „Оркестр Волі” на Театральному
майдані міста 'Тернопіль.
Управління
культури
обласної
державної адміністрації, виконавчий
комітет Тернопільської міської ради.
20 травня 2017 року.
12. Організувати та провести у Палаці
фестиваль європейських фільмів.

Кіно

міста

Тернопіль

Управління
культури
обласної
державної адміністрації, виконавчий
комітет Тернопільської міської ради.
15-21 травня 2017 року.
13. Провести ярмарок страв „Кухня країн
Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі.

Європи”

Управління освіти і науки
державної адміністрації.
Протягом травня 2017 року.

на

базі

обласної

14. Організувати та провести інформаційний захід „Європейські цінності
і ми”.
Управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
обласної державної адміністрації.
21 травня 2017 року.
15. Забезпечити широке висвітлення підготовки та проведення Дня
Європи в обласних засобах масової інформації та мережі Інтернет (на
о ф іці йн ій сто р інц і о бл д ержа д м ін істрац ії).
Відділ
інформаційної
діяльності;
управління міжнародного співробітництва
та фандрайзингу обласної державної
адміністрації.
районні
державні
адміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської, Кременецької,
Тернопільської та Чортківської міських
рад.
Протягом травня 2017 року/-)

Заступник голови-керівни
обласної державної адміні

____

І.В.ВОНС

