
 
 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                 Наказ Міністерства енергетики 

                                                                                                України 

                                                                                                                                            _______________№ ___________ 

                                                                 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

Міністерства енергетики України 

щодо реалізації Стратегії комунікації 

з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року 

 

Найменування 

пріоритетного завдання 

Найменування заходу, спрямованого 

на досягнення пріоритетних завдань 

Строк виконання Відповідальні за виконання 

Ціль 1. Посадові особи державних органів, установ та організацій системно здійснюють інформаційну взаємодію 

(комунікацію) щодо реформ, спрямованих на реалізацію стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та практичної 

цінності для суспільства їх результатів. Для досягнення зазначеної цілі Стратегією комунікації з питань євроатлантичної 

інтеграції України на період до 2025 року (далі — Стратегія) визначено отримання таких очікуваних результатів: 

 

Забезпечення повного і всебічного розуміння стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції посадовими особами 

державних органів, установ та організацій, їх обізнаності щодо мети, змісту та перебігу реформ у рамках 

євроатлантичної інтеграції України, усвідомлення необхідності і важливості таких реформ. Це досягається виконанням 

таких пріоритетних завдань: 

Запровадження механізму 

міжвідомчої координації 

інформаційної взаємодії 

(комунікації) з питань 

євроатлантичної інтеграції 

України 

1) Участь у діяльності міжвідомчої 

робочої групи з координації 

виконання плану заходів щодо 

реалізації Стратегії при Комісії з 

питань координації євроатлантичної 

інтеграції України  

Постійно  Директорат стратегічного 

планування та європейської 

інтеграції 

Департамент комунікацій 
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 2) Надання до МКІП 

інформаційних матеріалів про суть, 

стан, отримані або очікувані 

результати від заходів і рішень у сфері 

євроатлантичної інтеграції України 

для формування аналітичного 

дайджесту 

Постійно Департамент комунікацій 

 

Впровадження системи 

навчання посадових осіб 

державних органів, установ, 

організацій, місцевого 

самоврядування з питань 

євроатлантичної інтеграції 

1) Забезпечення участі співробітників 

у навчальних програмах в НАТО та 

державах - членах НАТО, а також 

стажуванні у відповідних органах 

НАТО та держав - членів НАТО 

У міру 

надходження 

пропозицій 

Директорат стратегічного 

планування та європейської 

інтеграції 

 

Управління роботи з 

персоналом 

 

Департамент комунікацій 

2) Співпраця з Центром передового 

досвіду НАТО з питань енергетичної 

безпеки в напрямку стратегічних 

комунікацій 

Постійно  Директорат стратегічного 

планування та європейської 

інтеграції 

 

Департамент комунікацій  

Досягнення державними органами, установами та організаціями, залученими до виконання заходів з реалізації 

стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції, спроможностей системно та узгоджено здійснювати інформаційну 

взаємодію (комунікацію) з питань євроатлантичної інтеграції з різними цільовими аудиторіями. Це забезпечується 

виконанням таких пріоритетних завдань: 

Запровадження державними 

органами, установами та 

організаціями уніфікованих 

підходів до висвітлення 

питань 

1) Співпраця з Центром протидії 

дезінформації в рамках Угоди про 

співпрацю з метою напрацювання 

наративу з питань євроатлантичної 

інтеграції в енергетичному секторі 

Постійно  Департамент комунікацій 
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євроатлантичної інтеграції 

Здійснення посадовими особами державних органів, установ та організацій систематичної та системної інформаційної 

взаємодії (комунікації) щодо мети, змісту, результатів, практичної цінності реформ і заходів у рамках реалізації 

стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань: 

Забезпечення державними 

органами, установами та 

організаціями 

інформаційної взаємодії 

(комунікації) через офіційні 

веб-сайти 

1) Надання актуальної інформації в 

межах компетенції для наповнення 

єдиної веб-платформи про 

євроатлантичну інтеграцію України 

Постійно  Департамент комунікацій 

 

Директорат стратегічного 

планування та європейської 

інтеграції 

2) Інформаційне наповнення 

тематичних сторінок/рубрик на 

офіційному сайті Міненерго та 

офіційних представництв міністерства 

у соцмережах; розміщення посилань 

на тематичні інтернет-ресурси, які 

містять інформацію про суть процесів, 

які відбуваються в рамках 

євроатлантичної інтеграції України та 

діяльності міністерства у зазначеній 

сфері. 

Постійно  Департамент комунікацій 

 

Директорат стратегічного 

планування та європейської 

інтеграції 

Ціль 3. Засоби масової інформації забезпечують висвітлення актуальної інформації про реалізацію стратегічного курсу 

євроатлантичної інтеграції. Для досягнення зазначеної цілі Стратегією визначено отримання таких очікуваних 

результатів: 

Забезпечення поінформованості представників засобів масової інформації про зміст стратегічного курсу 

євроатлантичної інтеграції та відповідні реформи, насамперед у рамках річних національних програм. Це досягається 

виконанням таких пріоритетних завдань: 

Забезпечення представників 

засобів масової інформації, 

1) Проведення тематичних 

комунікаційних заходів (брифінгів, 

прес-конференцій, інтернет-

Постійно  Департамент комунікацій 

 

Директорат стратегічного 
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популярних блогерів 

повною і достовірною 

інформацією щодо 

євроатлантичної інтеграції 

конференцій) щодо мети, змісту, 

перебігу та результатів реалізації 

євроатлантичної інтеграції в 

енергетичній галузі 

планування та європейської 

інтеграції 

 2) Забезпечення медійного 

висвітлення офіційних заходів 

Міненерго, зустрічей в рамках 

співпраці з євроатлантичної інтеграції 

Постійно  Департамент комунікацій 

 

Ціль 4. Українське суспільство розуміє цінність стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та підтримує пов’язані 

з ним зміни. Для досягнення зазначеної цілі Стратегією визначено отримання таких очікуваних результатів:  

Підвищення рівня розуміння українським суспільством стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та основних 

реформ із зазначених питань. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань: 

Створення та реалізація 

загальнонаціональних 

інформаційних кампаній, 

присвячених  

євроатлантичній інтеграції 

України 

1) Участь у загальнонаціональній 

комунікаційній кампанії з метою 

висвітлення та популяризації реформ у 

рамках виконання річних 

національних програм під егідою 

Комісії Україна - НАТО 

Щороку  Департамент комунікацій 

2) Інформування ЗМІ та 

громадянського суспільства про 

виконання заходів з євроатлантичної 

інтеграції в енергетичному секторі та 

досягнення прогресу в напрямку 

євроатлантичного інтегрування 

Постійно  Департамент комунікацій 

 

Директорат стратегічного 

планування та європейської 

інтеграції 

Формування позитивного сприйняття українським суспільством стратегічного курсу держави на набуття повноправного 

членства України в НАТО. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань: 

Виготовлення та поширення 

аудіовізуальної та іншої 

1) Розміщення на офіційному веб-сайті 

та сторінках у соціальних мережах 

Постійно  Департамент комунікацій  
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інформаційної продукції з 

питань євроатлантичної 

інтеграції 

інформаційних матеріалів у різних 

форматах про мету, суть, прогрес 

виконання і результати проектів та 

програм, які реалізуються в Україні за 

підтримки НАТО, у співпраці з 

Центром інформації та документації 

НАТО в Україні 

Директорат стратегічного 

планування та європейської 

інтеграції 

Проведення публічних 

заходів з питань 

євроатлантичної інтеграції 

1) Участь керівництва міністерства у 

тематичних заходах з обговорення 

прогресу України у сфері реформ, 

розвитку співпраці України та НАТО, 

а також протидії безпековим загрозам 

Щороку Департамент комунікацій 

 

 

____________________ 


