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Строк
Результати виконання заходів
виконання
ІV квартал
З метою підвищення рівня підтримки жителями регіону
2017 року державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та
рівня довіри до НАТО як до інституції, яка відіграє ключову
роль у зміцненні міжнародної безпеки, в області проводиться
інформаційно-роз’яснювальна робота.
Висвітлення тематики євроатлантичної інтеграції
України здійснюється місцевими телеканалами під час
трансляції телевізійних передач: «Телевізійні новини
Миколаївщини», «Контраргумент», «Гаряча лінія» (телеканал
«Миколаїв»); «Добрий вечір», «Об’єктив» (телеканал «НІСТБ»); «Відкрита студія» (телеканал «ТАК-ТБ»); «Час-time»,
«Діалоги в прямому ефірі» (телеканал «Сатурн»);
«Муніципальна служба новин» (телеканал «МАРТ»).
Місцеві друковані засоби масової інформації активно
висвітлюють теми співробітництва України та НАТО,
реформування сектору безпеки і оборони України відповідно
до стандартів та рекомендацій НАТО, а також невійськових
ініціатив НАТО, зокрема, у сфері екології, енергетичної,
ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки
(«Вечерний Николаев» за 30.09.2017 – «Выпускники по
стандартам НАТО», за 02.11.2017 – «Украинским
десантникам перекрасили береты», за 07.11.2017 – «На
Ширлане строят еврогородок» та «Десантные войска
переименуют», «Южная правда» за 31.10.2017 – «Бордовые
береты», за 07.12.2017 – «НАТО выражает протест Венгрии
из-за Украины», «Вестник Прибужья» за 16.11.2017 –
«Военный городок по евростандартам», за 30.11.2017 – «Берет
десантника изменил цвет», «Николаевские новости» за
11.10.2017 – «Николаевские десантники прыгали с
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парашютом с высоты 600 метров с оружием и амуницией», за
22.11.2017 – «Николаевские десантники меняют цвет беретов
– темно-бордовые вместо голубых», «Вісник Первомайська»
за 15.11.2017 – «Робочий візит до Канади», за 25.11.2017 – «У
Брюсселі відкрився саміт східного партнерства», «Голос
Казанківщини» за 07.12.2017 – «Президент впевнений, що
українці підтримають на референдумі вступ до НАТО та
членство в ЄС», «Чорноморська зірка» за 15.12.2017 –
«Партнерство заради миру» тощо).
Інформаційну підтримку євроатлантичної інтеграції
України забезпечують також місцеві інтернет-видання
(«Новости-Н» за 09.10.2017 – «НАТО планирует расширить
помощь
странам-партнерам»
(https://novostin.org/news/read/129987.html), за 23.10.2017 – «Муженко
рассказал о переходе ВСУ на стандарты НАТО»
(https://novosti-n.org/news/read/130880.html), за 19.11.2017 –
«Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО:
социсследование» (https://novosti-n.org/news/read/132708.html),
«Преступности.НЕТ» за 22.10.2017 – «Представители ГСЧС
приняли участие в специальных командно-штабных учениях
НАТО» (https://news.pn/ru/public/189663), за 03.12.2017 –
«Украинские военные провели совместные тренировки с
эсминцем
США»
(https://news.pn/ru/public/191631),
«Подробности» за 19.11.2017 – «Вступление в НАТО
поддерживает
62%
украинцев,
опрос»
(http://podrobnosti.mk.ua/2017/11/19/vstuplenie-v-natopodderzhivaet-62-ukraincev---opros.html),
«Никвести»,
за
25.10.2017 – «В Польше откроют Платформу действий
Украина-НАТО
по
гибридным
угрозам»
(http://nikvesti.com/news/politics/118227),
за 23.10.2017 –
«Муженко: Девять батальонов ВСУ подготовлены по
стандартам НАТО» (http://nikvesti.com/news/politics/118082) та
інші).
Забезпечення
підготовки та

Протягом
2017 року

На
головній
сторінці
офіційного
веб-сайту
облдержадміністрації створено рубрику «Євроатлантична

розміщення на
офіційних веб-сайтах
органів державної
влади, у соціальних
мережах інформації про
співробітництво
України з НАТО та
заходи, які здійснюють
органи державної влади
у сфері
євроатлантичної
інтеграції України
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інтеграція», у якій розміщено тематичні матеріали:
Указ Президента України від 21 лютого 2017 року
№43/2017 «Про Концепцію вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на
2017- 2020 роки»;
Указ Президента України від 8 квітня 2017 року
№103/2017 «Про затвердження Річної національної програми
під егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від
11 травня 2017 року
№308-р «Про затвердження плану
заходів
щодо
реалізації
Концепції
вдосконалення
інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України на 2017 рік»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від
21 червня 2017 року №429-р «Про затвердження плану
заходів з відзначення у 2017 році 20-ї річниці підписання
Хартії про особливе партнерство між Україною та
Організацією Північно-Атлантичного договору»;
Хартію про особливе партнерство між Україною та
Організацією Північно-Атлантичного договору;
Декларацію про доповнення Хартії про особливе
партнерство між Організацією Північно-Атлантичного
договору та Україною, підписаної 9 липня 1997 року;
розпорядження голови
облдержадміністрації
від
30 червня 2017 року №232-р «Про затвердження плану
заходів
щодо
реалізації
Концепції
вдосконалення
інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України на 2017 рік у Миколаївській області»;
інформацію щодо Північно-Атлантичного Альянсу;
корисні посилання на сайти «Україна – НАТО»,
«Організація Північноатлантичного договору»,
«Місія
України при НАТО» тощо.
Відповідні
рубрики
створено
на
веб-сайтах
райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення)
рад, де розміщуються офіційні інформаційні матеріали з
питань євроатлантичної інтеграції України, корисні

Поглиблення
формування
розуміння і
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посилання, а також інформаційні повідомлення щодо
співпраці України з НАТО (веб-сайти Арбузинської,
Баштанської,
Березанської,
Вітовської,
Єланецької,
Доманівської, Кривоозерської, Казанківської, Новобузької,
Новоодеської,
Очаківської,
Снігурівської
райдержадміністрацій, Первомайської міської ради тощо).
Також, на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та
райдержадміністрацій у рубриці «Новини» розміщувались
тематичні інформаційні повідомлення про співробітництво
України з НАТО та заходи, які здійснюють органи державної
влади у сфері євроатлантичної інтеграції України
(«Президент:
Українська
артилерія
від
застарілого
радянського принципу «щільності» вогню вже перейшла до
принципу військ НАТО – точності» (03.11.2017), «На
Миколаївщині триває будівництво військового містечка за
європейськими стандартами» (06.11.2017), «Глава держави
командуванню ВМС України: Перед вами стоять важливі
завдання із нарощування бойового потенціалу підрозділів»
(17.11.2017), «Президент провів засідання Військового
кабінету» (22.11.2017), «Президент впевнений, що українці
підтримають на референдумі вступ до НАТО та членство в
ЄС» (04.12.2017), «Ми вдячні Польщі за підтримку нашого
шляху до НАТО - Петро Порошенко» (04.12.2017) тощо).
Облдержадміністрацією
здійснюється
системний
моніторинг виконання місцевими засобами масової
інформації плану заходів щодо реалізації Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік.
Протягом ІV кварталу 2017 року з даної тематики
місцевими періодичними друкованими засобами масової
інформації розміщено понад 150 публікацій, з початку року –
понад 600 відповідних інформаційних повідомлень.
Також, у звітному періоді місцевими інтернетвиданнями розміщено понад 70 повідомлень, присвячених
співпраці України з НАТО, з початку 2017 року – близько
290 інформаційних матеріалів.

Проведення у взаємодії
з неурядовими
організаціями та
науковими установами
соціологічних
досліджень щодо
ставлення
громадськості та
визначення факторів
впливу на підтримку
НАТО і державної
політики у сфері
євроатлантичної
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видань з питань

ІV квартал
2017 року

5
Протягом ІV кварталу п.р. на сайті м.Баштанки та
Баштанського району «Баштанка.НЕТ» (http://bashtanka.net) у
рубриці «Опитування для вас»
проведено соціологічне
опитування користувачів на тему: «Чи підтримуєте Ви вступ
України до НАТО?». За результатами опитування 49,7%
респондентів висловилися за підтримку євроатлантичної
інтеграції України, 42,1% - не підтримали вступ України до
НАТО, 4,5% - висловили байдуже ставлення, 2,2% переймаються думкою сусідніх країн щодо зближення
України та НАТО, та всього 1,9 % опитаних не обізнані щодо
зазначеного питання.
В населених пунктах Березнегуватського району
органами місцевого самоврядування проведено опитування
місцевих жителів щодо підтримки зближення України з
НАТО.
За
результатами
проведених
опитувань
євроатлантичний курс держави підтримали 80,8% опитаних.
У Доманівському районі протягом звітного періоду
райдержадміністрацією, а також громадською організацією
«Фонд розвитку селища Доманівка» проведено соціологічне
опитування з питання «Чи підтримуєте прагнення України
щодо вступу в НАТО?». За результатами опитування,
проведеного райдержадміністрацією в населених пунктах
району, 78% респондентів підтримують вступ України до
НАТО та 22% опитаних висловилися проти євроатлантичної
інтеграції України. Відповідно, за результатами опитування
проведеного в селищі Доманівка громадською організацією
«Фонд розвитку селища Доманівка», 67% респондентів
висловилися за вступ України до НАТО та 33% - проти.
Протягом ІV кварталу 2017 року в бібліотечних
закладах Очаківського району підготовлено та випущено
інформаційний бюлетень «Відносини Україна – НАТО:
хроніка подій». Зазначений бюлетень розповсюджувався
серед відвідувачів бібліотек.
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євроатлантичної
інтеграції (брошур,
плакатів, листівок,
календарів тощо) та
забезпечення їх
розповсюдження
Забезпечення
проведення заходів,
присвячених 20-й
річниці
підписання Хартії про
особливе партнерство
між Україною та
Організацією
Північноатлантичного
альянсу

Проведення навчальних
семінарів для
представників
регіональних і місцевих
засобів масової
інформації з питань
співробітництва
України з НАТО та
державної політики у
сфері євроатлантичної
інтеграції України
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Протягом 2017 року здійснювалось розміщення
матеріалів, присвячених 20-ій річниці підписання Хартії про
особливе партнерство між Україною та Організацією
Північно-Атлантичного договору. Зокрема, на офіційних вебсайтах облдержадміністрації, Арбузинської та Первомайської
райдержадміністрацій розміщено публікацію «Хартія про
особливе партнерство між Україною та Організацією
Північно-Атлантичного договору».
В області відбулися єдині Дні інформування населення в
Кривоозерському районі на тему: «До 20-ї річниці підписання
Хартії про стратегічне партнерство Україна-НАТО» та
Очаківському районі на тему: «Євроатлантична інтеграція
України: реалізація Хартії про особливе партнерство між
Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору».
У районних бібліотеках проведено тематичні виставки,
присвячені 20-їй річниці Хартії про особливе партнерство
між Україною та Організацією Північно-Атлантичного
договору.
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З метою проведення навчальних семінарів та інших
інформаційно-просвітницьких
заходів,
здійснення
професійного навчання фахівців органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій щодо розуміння необхідності посилення
міжнародного сприйняття та репутації України шляхом більш
тісної співпраці з НАТО протягом ІV кварталу 2017 року на
базі Миколаївського обласного центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій проведено 4 тренінгових
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заняття (10.10.2017, 14.11.2017, 21.11.2017, 05.12.2017) в
рамках навчання за професійною програмою підвищення
кваліфікації на тему: «Євроатлантична інтеграція та
транскордонне співробітництво. Переваги та недоліки вступу
України до НАТО». Всього програмою тренінгів у звітному
періоді охоплено 117 осіб.
В області місцевими органами виконавчої влади спільно
з громадськими організаціями проводиться інформаційнороз’яснювальна робота щодо підвищення рівня підтримки
жителями
регіону
державної
політики
у
сфері
євроатлантичної інтеграції та рівня довіри до НАТО шляхом
проведення зустрічей з населенням. Зокрема, протягом
звітного періоду інформаційно-роз’яснювальними групами
при селищній та сільських радах Березанського району
проведено 17 зустрічей з населенням на місцях, у ході яких
здійснено роз’яснення актуальних питань євроатлантичної
інтеграції, співробітництва України з НАТО. Загалом по
області проведено понад 100 зустрічей.
Проведення
тематичних семінарів,
лекцій для учнів
загальноосвітніх і
професійно-технічних
навчальних закладів та
студентів вищих
навчальних закладів з
питань державної
політики у сфері
євроатлантичної
інтеграції України

ІV квартал
2017 року

З метою підвищення рівня розуміння та довіри молоді до
засад, принципів, політики та діяльності НАТО у навчальних
закладах Миколаївської області в рамках реалізації Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік продовжується
проведеня інформаційно-роз'яснювальної роботи.
У загальноосвітніх школах області на тему
євроатлантичної інтеграції України протягом жовтня-грудня
ц.р. відбулися:
лекції для учнів старших класів: «БезпечнаУкраїна.
Безпечна Європа. Безпечний світ.» (ЗОШ Баштанського
району), «НАТО – гарант безпеки у Європі», «Українська мрія
і дійсність» (ЗОШ Березнегуватського району), «Україна –
НАТО: безпека через партнерство та співробітництво» (ЗОШ
Казанківського району);
семінари: «Україна – НАТО: стан та перспективи
взаємовідносин»
(ЗОШ
Баштанського
району),
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«Євроінтеграція України очима молоді» (ЗОШ Єланецького
району), «НАТО - Україна – шляхи взаємодії та співпраці»
(ЗОШ Казанківського району), «Проблеми і перспективи
інтергації України до Пвнічноатлантичного Альянсу» (ЗОШ
Новобузького району);
учнівські конференції: «Кроки до євроатлантичної
співпраці» (ЗОШ Доманівського району);
«круглі столи»: «Євроатлантична інтеграція України регіональний аспект» (ЗОШ Баштанського району), «НАТО у
структурі сучасних міжнародних відносин і системі
європейської безпеки» (ЗОШ Березанського району), «Стан та
перспективи співробітництва Україна – НАТО» (ЗОШ
Єланецького району), «Майбутнє відносин Україна – НАТО»,
«Співробітництво - Україна-НАТО» (ЗОШ Казанківського
району);
учнівські диспути: «Євроатлантична інтеграція як
напрямок сучасної державної політики», «Стратегія
євроатлантичної інтеграції України» (ЗОШ Березанського
району), «Євроатлантична інтеграція в реалізації молодіжної
політики в Україні» (ЗОШ Новобузького району);
конкурс учнівських есе: «Моє ставлення до курсу
України на євроатлантичну інтеграцію (ЗОШ Березанського
району);
перегляд документального фільму В.Кастеллі «НАТО:
свій чи чужий» (ЗОШ Баштанського району);
вікторини: «Чому я «за» чи «проти» НАТО?»,
«Що я знаю про Європейський Союз та НАТО» (ЗОШ
Снігурівського району);
тематичні години спілкування: «Україна та Європа»,
«Кордон поруч з нами» (ЗОШ Баштанського району),
«Євроатлантична інтеграція: проблеми та перспективи»,
«НАТО – військово-політична організація колективної
безпеки і оборони» (ЗОШ Березанського району), «Україна в
НАТО – ключ безпеки», «НАТО – світ, безпека, міжнародне
право, погляд у майбутнє» (ЗОШ Врадіївського району),
«Україна – НАТО» (ЗОШ Новобузького району),
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«Євроатлантична інтеграція» (ЗОШ Очаківського району),
«Політичні, економічні та безпечні переваги євроатлантичної
інтеграції України: регіональний вимір» (ЗОШ Снігурівського
району), «Шлях інтеграції: сучасність та майбутні
перспективи» (ЗОШ м.Южноукраїнськ);
виховні
години:
«Перспективи
європейської
євроатлантичної інтеграції України» (ЗОШ Баштанського
району), «Сильніші разом» (ЗОШ Доманівського району),
«Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ»,
«Політика України у сфері євроатлантичної інтеграції» (ЗОШ
Казанківського району), «Принципи державної політики»,
«Перспективи України» (ЗОШ м.Южноукраїнськ);
позакласні години: «Вступ України до НАТО – чи
потрібен він?» (ЗОШ Березнегуватського району);
засідання клубів кмітливих і допитливих: «Світові
організації безпеки» (ЗОШ Березанського району);
тематичні експозиції в кабінетах історії: «Україна і
НАТО – шляхи співпраці» (ЗОШ Березнегуватського району);
У шкільних бібліотеках оформлено тематичні виставки
літератури: «Співробітництво з НАТО як складова
євроінтеграції України» (ЗОШ Березнегуватського району);
«Партнерство заради миру» (ЗОШ Доманівського району);
«Україна - НАТО» (ЗОШ Казанківського району).
Відповідна робота проводиться також у професійнотехнічних та вищих навчальних закладах Миколаївщини.
З метою активізації науково-дослідної роботи студентів
вищих навчальних закладів області 16 листопада 2017 року на
базі Чорноморського національного університету імені Петра
Могили
відбулась
студентська
науково-практичну
конференція «Реалізація євроінтеграційної політики України:
суспільно-політичний та безпековий аспект».
Також, до кола проблем, які розглядаються кураторами
студентських груп під час проведення кураторських годин,
включено питання щодо окремих аспектів євроатлантичної
інтеграції України на теми «Євроатлантична інтеграція і
громадська думка», «Трансформація України. Європейський
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досвід» тощо.
Протягом вересня-грудня 2017 року оформлено
інформаційно-просвітницькі куточки із матеріалами з питань
співробітництва України з НАТО. Постійно функціонують
виставки у бібліотеках закладів вищої освіти «Політика.
НАТО. Україна», «НАТО на шпальтах періодичних видань»,
Спільний європейський дім», «Що ми знаємо про НАТО?»
Утворення та
забезпечення
функціонування
регіональних
інформаційних центрів
з питань
євроатлантичної
інтеграції України в
обласних
універсальних
наукових бібліотеках та
бібліотеках вищих
навчальних закладів,
проведення на їх базі
публічних заходів з
питань державної
політики у сфері
євроатлантичної
інтеграції України

ІV квартал
2017 року

Інформаційно-роз’яснювальну роботу з
питань
євроатлантичної інтеграції України серед населення області
проводять також бібліотечні заклади та навчальні заклади
культури.
У Центрі міжнародного партнерства обласної
універсальної наукової бібліотеки створено інформаційний
куточок «Україна-НАТО: час вибору», де представлено
23 примірника друкованих видань та 2 примірника на
електронних носіях з тематики євроатлантичної інтеграції.
У Врадіївській центральній районній бібліотеці створено
інформаційний центр з питань євроатлантичної інтеграції
України. Протягом звітного періоду в бібліотеках району
організовано книжкові виставки та перегляди літератури на
тему: «НАТО – Україна: сьогодення Альянсу».
Бібліотечними
закладами
Очаківського
району
проведено інформаційну годину «Партнерство заради миру».
В бібліотеках Доманівської ЦБС проведено тематичні
інформування про відносини України з НАТО: презентації
тематичних книжкових виставок
та полиць, огляди
матеріалів «Україна - НАТО: інтенсифікований діалог»,
«Україна – Північноатлантичний альянс: шляхи зближення і
співпраці», «Історія виникнення і розвитку НАТО», «Керівні
інституції НАТО», «Сутність програми «Партнерство заради
миру», «Євроатлантична інтеграція України», «План дій
Україна – НАТО як складова забезпечення національної
безпеки України».
У бібліотеках Єланецького району оформлено тематичні
книжкові виставки «Україна – НАТО: розмаїття культур»,

Підвищення рівня
розуміння у
державах – членах
НАТО ролі та
значення України
як надійного
партнера у сфері
підтримання
безпеки
євроатлантичного
простору

Проводити в обласних
центрах України
публічні заходи із
залученням
представників органів
державної влади,
громадських
організацій,
представників структур
НАТО та посольств
держав - членів НАТО,

ІV квартал
2017 року
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«Інформаційні та освітні аспекти співпраці Україна – НАТО».
В бібліотечних та музейних закладах Кривоозерського
району упродовж ІV кварталу ц.р. постійно діють
інформаційні стенди та книжково-ілюстративні виставки на
тему "Україна-НАТО", "Європейська та євроатлантична
інтеграція України", "НАТО як організація колективної
безпеки", "Розвиток і нинішній стан відносин України з
НАТО". Періодично проводяться години повідомлень та
засідання кіноклубу медіа-просвіти з прав людини Docudays
UA «Єднання». В районній центральній бібліотеці діє
постійна книжкова полиця "Молоді про НАТО", а в читальній
залі експонується книжково-ілюстративна виставка "УкраїнаНАТО: особливе партнерство", де для відвідувачів
проводяться години інформаційно-освітнього спілкування з
даної тематики.
В бібліотеках м.Вознесенська оформлено постійно діючі
виставки, полички, стелажі, вітрини та проводяться години
корисної інформації «Користувачам – про державну політику
у сфері євроатлантичної інтеграції України» і бібліотечні
уроки в рамках програми «Партнерство заради миру». Також,
складено рекомендаційні списки літератури «Інтеграція
заради миру» щодо державної політики у сфері
євроатлантичної інтеграції України» та підготовлено
викладки літератури «НАТО у ХХІ столітті», експресвиставки «Тобі відкриті всі шляхи».
У IV кварталі 2017 року підготовлено та проведено
офіційну
зустріч керівництва міста Миколаєва з
представниками посольства держави-члена НАТО, Першим
секретарем Посольства Великої Британії в Україні Ребеккою
Лохна. Метою зустрічі було обговорення питань політичної та
економічної ситуації в регіоні, а також питання
децентралізації.
Також,
протягом
звітного
періоду
облдержадміністрацією надано сприяння в організації та
проведенні в Миколаївській області Воєнно-патріотичного
збору «Поклик серця» громадської організації «Миколаївська

акредитованих в
Україні, а також засобів
масової інформації
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дитяча спілка скаутів». Для проведення зазначеного заходу
виділено кошти у розмірі 24121,60 грн.
У ІV кварталі п.р. 35 інститутам громадянського
суспільства м.Миколаєва надано інформаційне сприяння
стосовно урядових програм щодо здійснення обмінів між
молоддю України - Литви та між молоддю України – Польщі.
Проводився «круглий стіл», присвячений євроатлантичній
інтеграції та міжнародному співробітництву.
Наразі, управлінням молодіжної політики Миколаївської
міської ради проводиться робота щодо запрошення волонтера
Корпусу Миру для налагодження міжнародних зв’язків
молоді міста, обміном досвідом між працівниками управління
молодіжної політики Миколаївської міської ради та
волонтером Корпусу Миру.

_________________________________________

