ІНФОРМАЦІЯ
щодо відзначення Дня Європи в Тернопільській області у 2020 році
На виконання резолюції віце-прем’єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України від 22.05.2020 № 17090/5/1-20 до листа
Міністерства закордонних справ України від 17.04.2020 № 311/13-800-686
обласною державною адміністрацією затверджено план заходів щодо
відзначення Дня Європи в Тернопільській області у 2020 році, розпорядження
голови облдержадміністрації від 08.05.2020 № 264/01.02-01.
Метою реалізації плану заходів є формування позитивної громадської
думки щодо євроінтеграційного курсу України, ознайомлення якомога
ширшого кола громадськості області з європейськими цінностями та
традиціями, популяризація загального європейського культурного надбання
серед мешканців Тернопільщини.
Головними організаторами заходів виступали обласна і районні
державні адміністрації, виконавчі комітети Бережанської, Кременецької,
Тернопільської та Чортківської міських рад, а учасниками – громадськість
Тернопільщини, учнівські та педагогічні колективи навчальних закладів
області, студенти вищих навчальних закладів м. Тернополя.
В рамках відзначення Дня Європи в Україні Тернопільська обласна
державна адміністрація підтримала флешмоб та долучилась до наповнення
рубрики #ЄвропаЦеМи ініційовану Офісом віцепрем'єра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції. У мережі Фейсбук розміщено
низку публікацій про визначні туристичні місця Тернопільської області.
13 травня 2020 року на платформі ZOOM проведено онлайн
конференцію "Розвиток та активізація міжнародного, міжрегіонального
співробітництва в посткарантинний період" за участі керівництва обласної
державної адміністрації, представників дипломатичних установ та освіти.
14-15 травня 2020 року в Тернопільській обласній державній
адміністрації та біля адміністративних будинків райдержадміністрацій, в
освітніх і культурних закладах області відбулась урочиста церемонія підняття
прапора Європейського Союзу.
16 травня 2020 року у парку ім. Тараса Шевченка проведено захід
"Аудіовернісаж кращих зразків європейської музики" присвячений Дню
Європи та відкриття сезону роботи фонтанів в м. Тернополі, 17 травня 2020
року аналогічний захід проведено у парку "Топільче".
27 травня 2020 року на базі Тернопільської обласної бібліотеки для
молоді проведено презентацію "Міста - острови Європи".
У бібліотеках області до Дня Європи проведено різнопланові заходи –
виставки, інтернет-екскурсії, бесіди тощо під загальною назвою "Європа –
наш спільний дім".
У закладах загальної середньої освіти районів проведено форуми,
інформаційні ярмарки з питань європейської інтеграції на теми "Знай про

Європу більше", проведено онлайн конкурси газет, малюнків на теми "Короткі
відомості про ЄС", "Європа моїми очима". Серед школярів проведено онлайн
- конкурси читців західноєвропейської поезії "На хвилях лірики", перегляд
мультимедійних презентацій "Ми подорожуємо Європою", "Відкрий Європу
для себе".
Інформацію щодо євроінтеграційних процесів які відбуваються в Україні
та в розрізі Тернопільської області опубліковано в місцевих газетах.
Різноманітні заходи з відзначення Дня Європи проведено в усіх районах
області. Районними державними адміністраціями спільно з органами
місцевого самоврядування забезпечено реалізацію регіонального плану
заходів.
Інформацію щодо проведення заходів з відзначення Дня Європи в
Тернопільській області висвітлено в обласних засобах масової інформації,
розміщено на офіційних сайтах обласної державної адміністрації та районних
державних адміністрацій та інтернеті.

