МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
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Про затвердження Плану заходів
'
Міненерговугілля з реалізації
Стратегії комунікації у сфері
європейської інтеграції на 2019 рік
Відповідно до пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30.01.2019 № 83-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації
Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 - 2021 роки»
наказую:
1.
Затвердити План заходів Міненерговугілля з реалізації Стратегії
комунікації у сфері європейської інтеграції на 2019 рік (далі - План заходів),
що додається.
2.
Керівникам структурних підрозділів відповідно до повноважень
забезпечити своєчасне виконання Плану заходів та надавати Департаменту
організаційної роботи до 20 числа останнього місяця звітного періоду
інформацію про виконання.
3.
Департаменту організаційної роботи надавати до Держкомтелерадіо
щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду, інформацію про
виконання Плану заходів.
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4.
Департаменту організаційної роботи до 1 листопада 2019 року
надати Держкомтелерадіо пропозиції до проекту Плану заходів з реалізації
Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2020 рік.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного
секретаря Немчинова М.О.

Міністр

І. Насалик

Затверджено
наказ Міненерговугілля
від_____________ №
ПЛАН
заходів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на 2019 рік з реалізації Стратегії
комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки
Найменування заходу

Цільова аудиторія

Відповідальний за виконання

Комунікаційні
канали

Оцінка
ефективності

Строк
виконання

Відповідно до п. 1. Проведення інформаційної кампанії з метою підвищення рівня поінформованості громадян України щодо успішних практик
впровадження європейських стандартів в усіх сферах життя українців та історії успіху українського бізнесу, науки, культури, громадських ініціатив у
Європі
Проведення інформаційних
кампаній на теми:
Виконання плану заходів щодо
реалізації першого етапу
Енергетичної стратегії України
до 2035 року

Громадськість,
фахівці галузі,
молодь, експерти у
сфері енергетики

Департамент організаційної
роботи (відділ взаємодії із
засобами масової інформації та
зв’язків з громадськістю,
відділ інформаційноаналітичного забезпечення)

Інформагентства,
офіційний веб
сайт, сторінки в
соціальних
мережах

Громадськість
поінформована
про реформи, які
здійснює
Міненерговугілля

Протягом
року

Директорат енергетичних ринків
Впровадження ринку
електричної енергії та
інтеграція енергосистеми
України до об’єднаної
європейської енергосистеми
Розвиток відновлюваних
джерел енергії
Енергетична безпека та сталий
розвиток

Директорат викопних видів
палива
Директорат стратегічного
планування та європейської
інтеграції
Департамент ядерної енергетики
та атомно-промислового
комплексу

Відповідно до п. 2. Проведення інформаційної кампанії щодо поінформованості громадян України про результати впровадження реформ та
інституційних перетворень як складової євроінтеграційного процесу у сфері енергетики

Виготовлення
візуальної
інформаційної продукції про
роботу ПЕК України у частині
виконання Міненерговугілля
Угоди
про
Асоціацію,
розміщення
в
соціальних
мережах

Проведення зустрічей 3
учнівською молоддю з метою
інформування в інтерактивній
формі про роботу
Міненерговугілля в
євроінтеграційному напрямку.

Департамент
організаційної
роботи
(відділ взаємодії із
засобами масової інформації та
зв’язків з громадськістю; відділ
інформаційноаналітичного
забезпечення)

Учні шкіл
м. Києва, студенти

Веб-сайт
Міненерговуг
Ілля сторінки
в соціальних
мережах

Директорат
стратегічного
планування
та
європейської
інтеграції
Департамент організаційної
Інформагентс
роботи (відділ взаємодії із
тво, сторінка
засобами масової інформації та
ФБ
зв’язків з громадськістю; відділ
інформаційно- аналітичного
забезпечення)
Директорат стратегічного
планування та європейської
інтеграції

Розуміння
громадськістю
переваг Угоди
про асоціацію

ІІ-ІІІ квартали

Молодь
ознайомлена з
перспективами
впровадження
Угоди про
асоціацію та
можливостями
для учнів та
студентів,
■розвитку бізнесу

II квартал

Відповідно до п. 4. Висвітлення стану виконання заходів з імплементації Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), зокрема, за
напрямами імплементації розділу ГѴ «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію, а також проведення секторальних реформ та
адаптації законодавства України до стандартів ЄС»
1) Оприлюднення результатів
імплементації
Угоди
про
асоціацію
у
рубриці
«Європейська
інтеграція»
офіційного
веб-сайту
Міністерства та в соціальних
мережах.
2)
Забезпечення
СКМУ
інформацією
з
виконання
Угоди про асоціацію для
оновлення
моніторингової
системи Пульс Угоди.
л

Широка
громадськість,
міжнародні
експерти, фахівці
галузі

Департамент організаційної
роботи (відділ взаємодії із
засобами масової інформації та
зв’язків з громадськістю)
Директорат стратегічного
планування та європейської
інтеграції

Офіційний
веб-сайт
Урядовий
портал

Забезпечено
різні доступні
канали для
донесення
інформації

Протягом
року

3) Забезпечити наповнення
інформацією
спеціального
інформаційного
вікна
Міненерговугілля з питань
Угоди про асоціації
Забезпечити підтримку
Студенти, молоді
проведення конкурсу «Молодь науковці
- енергетиці України» з
включенням теми
«Європейська інтеграція»

Департамент
організаційної
роботи
(відділ взаємодії із
засобами масової інформації та
зв’язків з громадськістю)
Директорат
планування
інтеграції

Представити презентацію щодо
європейської інтеграції під час
фіналу конкурсу та урочистого
вручення нагород

та

Молодь
залучена до
досліджень
євроінтеграці
йних процесів

Квітень

стратегічного
європейської

Відповідно до п. 5. Розміщення на офіційному веб-сайті, Єдиному веб-порталі Кабінету Міністрів України інформації про стан виконання плану
пріоритетних дій Уряду на 2019 рік та співробітництво з ЄС у рамках виконання Угоди про асоціацію, а також текстів аналітичних матеріалів про
головні пріоритети та напрями євроінтеграційної політики в енергетичній сфері
Наповнення тематичних
сторінок (рубрик) щодо
виконання плану пріоритетних
дій Уряду на 2019 рік,
співробітництво з ЄС у рамках
виконання Угоди про асоціацію
та розміщення посилань на
тематичні інтернет-ресурси

Широка
громадськість,
міжнародні
експерти, фахівці
галузі, бізнес-кола

Департамент
організаційної
роботи
(відділ взаємодії із
засобами масової інформації та
зв’язків з громадськістю)
Директорат стратегічного
планування та європейської
інтеграції
Директорат енергетичних ринків
Директорат викопних видів палива
Департамент ядерної енергетики
та атомно-промислового
комплексу
Департамент організаційної
роботи

Офіційний веб
сайт,
інформагентства,
соцмережі

Досягнуто
зручності для
громадськості в
пошуку
потрібної
аналітичної
інформації

II-IV квартали

Відповідно до п. 8. Проведення прес-конференцій та регулярних брифінгів для представників засобів масової інформації та громадських організацій
на тему поступів у процесі європейської інтеграції України
Забезпечення організації
проведення брифінгів, пресконференцій, круглих столів на
тему поступів в енергетичній
сфері у процесі європейської
інтеграції України

Широка
громадськість, 3МІ,
міжнародні
експерти, фахівці
галузі, бізнес-кола

Департамент організаційної
роботи (відділ взаємодії із
засобами масової інформації та
зв’язків з громадськістю)

Телеканали,
інформагентства,
соцмережі, вебсайт

Директорат стратегічного
планування та європейської
інтеграції

Забезпечено
діалог з
громадськістю з
питань
імплементації
Угоди про
асоціацію

Протягом
року

Досягнуто
зацікавленості
студентської
молоді
питаннями
євроінтеграції в
енергетичній
сфері

Травень

Директорат енергетичних ринків
Директорат викопних видів
палива

Організувати спільно з
громадськими організаціями
інтерактивний захід на
енергетичну тематику за
участю студентської молоді до
Дня Європи.

Студенти, науковці

Департамент ядерної енергетики
та атомно-промислового
комплексу
Департамент
організаційної Соцмережі, веброботи (відділ взаємодії із сайт,
засобами масової інформації та інформагентства
зв’язків з громадськістю)
Директорат
планування
інтеграції

та

стратегічного
європейської

Громадська
рада
Міненерговугілля

при

ГО «Молодіжна енергетична
спільнота» (за згодою)
Заступник директора Департаменту - начальник відділу

Г. Дудка

