Обласною державною адміністрацією здійснюється низка
організаційних заходів з метою реалізації державної політики у сфері
європейської інтеграції.
Так, Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств,
установ та організацій облдержадміністрації на постійній основі проводяться "круглі
столи", тренінги, семінари, практичні заняття, лекції з актуальних питань європейської
інтеграції.
З метою роз'яснення державної політики у сфері європейської інтеграції у містах та
районах області проводяться Дні інформування, цикли лекцій, бесіди, диспути, вікторини,
"круглі столи", семінари.
Члени Ради євроклубів Кіровоградщини Кіровоградського обласного центру дитячої
та юнацької творчості (далі – Рада євроклубів) з 18 по 29 січня 2014 року з метою розвитку
міжнародних зв’язків, розширення кругозору і професійного самовизначення, творчої
самореалізації та інтеграції до європейської та світової спільноти взяли активну участь у
культурно-освітніх зустрічах освітнього проекту "Україна – Польща", що проходили у м.
Ярослав Підкарпатського воєводства Республіки Польща.
Радою євроклубів з метою впровадження системної роботи євроклубів в навчальних
закладах області щодо формування у підростаючого покоління європейського мислення у
березні поточного року проведено обласний семінар євроклубів "Ярмарок проектів".
Учасники заходу обмінялися досвідом щодо найбільш успішних проектів, які реалізують
євроклубівці та прийняли активну участь у веб-конференції.
У бібліотечних та мистецьких навчальних закладах області організовано
інформаційні години, бесіди, викладки літератури, літературні читання на теми: "На шляху
інтеграції України до ЄС", "Україна та ЄС: шляхи до співробітництва", "Що потрібно знати
про Євросоюз", "Hello, Europe", "Подорож країнами Європи", "Україна в Європейському
Союзі", "Переваги ЄС" та інші.
У Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва ім. О.М. Бойченка 16 квітня 2014
року організовано проведення віртуальної подорожі до Великобританії "Welcome to
England". У заході взяли участь учні шкіл з поглибленим вивченням англійської мови, які у
рамках подорожі могли вільно поспілкуватися англійською мовою та прийняти участь у
вікторині.
У Кіровоградській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Д.І. Чижевського
продовжує роботу Центр європейської інформації (далі - Центр), що впродовж п'яти років
за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" реалізує проекти, спрямовані на
підвищення стану поінформованості населення з питань євроінтеграції та пропагування
європейських демократичних цінностей. Чотири дні на тиждень користувачі Центру мають
можливість вивчати польську мову, відвідуючи безкоштовні курси, організовані за участі
волонтерів та підтримки громадського об’єднання поляків Кіровоградщини "Полонія" ім. К.
Шимановського. Центром проведено цикл книжкових виставок "Країни Європи: знати,
відчувати, захоплюватися".
За сприяння Центру у Кіровоградському обласному центрі дитячої та юнацької
творчості проведено фестиваль "Єврофест – 2014", присвячений відзначенню Дня Європи
в Україні. Захід пройшов у форматі невимушеної неформальної зустрічі за участю
національних культурних товариств, 35 євроклубів області, засобів масової інформації та
кіровоградської молоді. У рамках фестивалю працювали творчі майстерні, інформаційні та
ігрові палатки, а також інтерактивний стенд опитування, де кожен бажаючий мав змогу
залишити власні думки на тему: "Україна – країна європейських цінностей" та свої
побажання.
З метою подальшого розгортання українсько-німецького співробітництва та
відповідно до Програми українсько-німецького освітнього обміну між Навчально виховним комлексом "Олександрійський колегіум - спеціалізована школа" м. Олександрії
(далі - колегіум) та середньою школою м.Раунена Федеративної Республіки Німеччина, в
м.Олександрії з робочим візитом перебував перший секретар Посольства Федеративної
Республіки Німеччина в Україні Дірк Лехельт. У рамках заходу відбулася зустріч
дипломата з Олександрійським міським головою Цапюком С.К., у ході якої сторони

обговорили широке коло питань щодо розгортання українсько-німецької співпраці в галузі
освіти на регіональному рівні. Дірк Лехельт відвідав дитячу бібліотеку ім. Ю.Гагаріна,
краєзнавчий музей, дитячу художню школу, культурно-спортивний комплекс "Ніка" та взяв
участь в онлайн-конференції з учнівською молоддю школи-партнера з Німеччини.
У рамках учнівського обміну між колегіумом та Євангельською школою "Берлінцентр" та відповідно до проекту "Моя країна, моє місто і я через 10 років" з 28 квітня по 06
травня 2014 року колегіум приймав гостей з м.Берліна Федеративної Республіки
Німеччина. Працюючи в проектних групах, учні мали мали можливість обмінятися
думками щодо майбутнього України та Німеччини, окремих регіонів, міст та сіл.
Вищими навчальними закладами області налагоджена співпраця з вищими
навчальними закладами країн Євросоюзу, де студенти проходять практику та стажування.
Зокрема, студенти Кіровоградського національного технічного університету проходили
стажування у провідних вузах Франції, Німеччини та Великобританії.
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за сприяння обласної
державної адміністрації на базі Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати
проведено два семінари євроінтеграційного спрямування.
Зокрема, 18 лютого 2014 року проведено семінар на тему "Як розвивати торгівлю з
Європейським Союзом", у якому взяли участь представники органів державної влади,
наукових кіл та засобів масової інформації області. Захід мав на меті надати роз’яснення
щодо умов та правил реалізації товарів і послуг українських підприємств на
європейському ринку.
28 травня поточного року з метою ознайомлення представників бізнесу та органів
державної влади з основними засадами та потенційними перевагами угоди про зону
вільної торгівлі між Україною та ЄС за підтримки Проекту ЄС "Додаткові заходи щодо
виконання Програми підтримки галузевої політики "Сприяння взаємній торгівлі шляхом
усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та ЄС" проведено семінар на тему:
"Доступ товарів вітчизняного виробництва до ринку ЄС в рамках автономних преференцій
та майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Технічні вимоги до продукції, яка
експортується на ринок ЄС".
З метою роз'яснення державної політики у сфері європейської інтеграції у містах та
районах області організовано та проведено інформаційні години, бесіди, огляди
літератури, книжкові виставки, літературні читання, web-огляди на теми: "Україна в
Європейській співдружності", “Права людини та їх забезпечення в країнах Європи",
“Європейські сусіди України", "Україна – Європа: досвід, пошуки, перспективи",
"Європейський союз: успіхи, проблеми, перспективи", "Історія Дня Європи", тренінги
"Європейські стандарти життя", "Шкільні заклади у країнах ЄС", вікторини "Європейські
країни", "Творчість європейських митців", "Сучасні тенденції розвитку освіти у
Європейському Союзі", "У мандрах Європою", круглі столи на теми: "Життя поєвропейськи", "Європа вчора, сьогодні і завтра", "Культура країн ЄС".
Місцевими друкованими та електронними засобами масової інформації
забезпечується інформування громадськості щодо актуальних питань взаємодії України з
ЄС, роз’яснюються переваги набуття членства в Європейському Союзі, висвітлюється
діяльність обласної державної адміністрації у даному напрямку.

