Комунікаційні
цілі Концепції
Поглиблення
формування
розуміння і
підтримки
жителями
Миколаївської
області державної
політики у сфері
євроатлантичної
інтеграції та
практичних кроків
щодо зближення з
НАТО

Інформація
про виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік
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Забезпечити
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І квартал
З метою підвищення рівня підтримки жителями регіону
висвітлення
у 2018 року державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та
регіональних засобах
рівня довіри до НАТО як до інституції, яка відіграє ключову
масової
інформації
роль у зміцненні міжнародної безпеки, в області проводиться
державної політики з
інформаційно-роз’яснювальна робота.
питань співробітництва
Висвітлення тематики євроатлантичної інтеграції України
України з НАТО та
здійснюється місцевими телеканалами під час трансляції
заходів щодо реалізації
телевізійних передач: «Телевізійні новини Миколаївщини»,
Концепції
«Контраргумент», «Гаряча лінія» (телеканал «Миколаїв»);
вдосконалення
«Добрий вечір», «Об’єктив» (телеканал «НІС-ТБ»); «Відкрита
інформування
студія» (телеканал «ТАК-ТБ»); «Час-time», «Діалоги в
громадськості з питань
прямому ефірі» (телеканал «Сатурн»); «Муніципальна служба
євроатлантичної
новин» (телеканал «МАРТ»).
інтеграції України на
Місцеві друковані засоби масової інформації активно
2018 рік та розміщення
висвітлюють теми співробітництва України та НАТО,
у регіональних засобах
реформування сектору безпеки і оборони України відповідно
масової
інформації
до стандартів та рекомендацій НАТО, а також невійськових
матеріалів
щодо
ініціатив НАТО, зокрема, у сфері екології, енергетичної,
реформування сектору
ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки
безпеки
і
оборони
(«Николаевские новости» за 10.01.2018 – «Заговорили о
України відповідно до
корпусе морской пехоты со штабом в Николаеве», «Вестник
стандартів
та
Прибужья» за 11.01.2018 – «База для морпехов», «Южная
рекомендацій НАТО, а
правда» за 11.01.2018 – «База корпуса морской пехоты в
також
невійськові
Николаеве», за 13.01.2018 – «Учимся с НАТО» та «Резервы
ініціативи НАТО
для армии», за 06.03.2018 – «Украина подаст заявку в НАТО»,
«Чорноморська зірка» за 12.01.2018 – «Сформують корпус
морської піхоти», «Очаків» за 18.01.2018 – «У 2018 році
Міжнарожні військові навчання пройдуть і в Очакові»,
«Вісник Первомайська» за 07.02.2018 – «Закон прискорить
вступ до НАТО», за 14.03.2018 – «Президент висловив подяку
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НАТО», «Прибузький вісник» за 17.02.2018 – «Уряд схвалив
програму співпраці з НАТО на 2018 рік» тощо.
Інформаційну підтримку євроатлантичної інтеграції
України забезпечують також місцеві інтернет-видання
(«Новости-Н» за 23.02.2018 – «Украинские танкисты учатся
по
стандартам
НАТО»
(https://novostin.org/news/read/138802.html), за 05.03.2018 – «Украина в этом
году
подаст
заявку
в
НАТО»
(https://novostin.org/news/read/139437.html), за 08.03.2018 – «Осенью НАТО
проведет крупнейшие военные учения со времен холодной
войны
(https://novosti-n.org/news/read/139616.html),
за
13.03.2018 – «Что значит для Украины статус «аспиранта»
НАТО»
(https://novosti-n.org/news/read/139891.html),
«Преступности.НЕТ» за 06.01.2018 – «Перспектива реальная,
но не в 2018 году, - Порошенко о вступлении Украины в
НАТО и ЕС» (https://news.pn/ru/politics/193191), за 10.03.2018
– «Порошенко озвучил следующий шаг на пути вступления
Украины в НАТО» (https://news.pn/ru/politics/196149) та «В
НАТО официально признали за Украиной статус страныаспиранта» (https://news.pn/ru/politics/196141), «Никвести» за
05.03.2018 – «Климпуш-Циндадзе: Украина в этом году
должна
подать
заявку
в
НАТО»
(http://nikvesti.com/news/politics/126324), за 12.03.2018 –
«Порошенко написал письмо генсеку НАТО о членстве
Украины в Альянсе» (http://nikvesti.com/news/politics/126699)
та інші).
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
затвердив План проведення багатонаціональних військових
навчань у 2018 році» (29.01.2018), «Президент про визнання
НАТО прагнення України до набуття повноцінного членства:
Наша наступна амбіція – План дій щодо членства в Альянсі»
(12.03.2018) тощо).

Проводити моніторинг
висвітлення
регіональними
засобами
масової
інформації
загальнодержавної та
регіональної
сфери
поширення інформації з
питань співробітництва
України з НАТО

І квартал
2018 року

Проводити у взаємодії з
громадськими
організаціями
соціологічні
дослідження
щодо
поінформованості
громадськості
про
державну політику у
сфері євроатлантичної
інтеграції України та
ставлення до вступу
України в НАТО
Забезпечити
систематичне
інформаційне
наповнення
розділу
«Євроатлантична
інтеграція»
на
офіційному веб-сайті
облдержадміністрації,
сайтах
райдержадміністрацій
та виконавчих органів
міських (міст обласного
значення) рад
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Облдержадміністрацією
здійснюється
системний
моніторинг висвітлення місцевими засобами масової
інформації заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення
інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України на 2018 рік.
Протягом І кварталу 2018 року з даної тематики
місцевими періодичними друкованими засобами масової
інформації розміщено понад 200 публікацій.
Також у звітному періоді місцевими інтернет-виданнями
розміщено понад 100 повідомлень, присвячених співпраці
України з НАТО.
Для поглиблення формування розуміння і підтримки
жителями Миколаївщини державної політики у сфері
євроатлантичної інтеграції та практичних кроків щодо
зближення з НАТО в області проводиться робота з підготовки
соціологічних досліджень щодо ставлення громадськості та
визначення факторів впливу на підтримку НАТО. Зокрема, в
групі «Баштанка» в соціальній мережі Фейсбук у березні
2018 року започатковано опитування про ставлення жителів
Баштанського району щодо вступу України до НАТО.

На
головній
сторінці
офіційного
веб-сайту
облдержадміністрації забезпечено оновлення рубрики
«Євроатлантична інтеграція», у якій розміщено тематичні
матеріали:
розпорядження Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2018 року
№109-р «Про затвердження плану
заходів
щодо
реалізації
Концепції
вдосконалення
інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України на 2018 рік»;
розпорядження
голови
облдержадміністрації
від
14 березня 2018 року №72-р «Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на
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2018 рік у Миколаївській області»;
довідкову інформацію щодо Північно-Атлантичного
Альянсу;
корисні посилання на сайти «Україна – НАТО»,
«Організація Північноатлантичного договору»,
«Місія
України при НАТО» тощо.
Відповідні
рубрики
оновлено
на
веб-сайтах
райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення)
рад, де розміщуються офіційні інформаційні матеріали з
питань євроатлантичної інтеграції України, корисні
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
затвердив План проведення багатонаціональних військових
навчань у 2018 році» (29.01.2018), «Президент про визнання
НАТО прагнення України до набуття повноцінного членства:
Наша наступна амбіція – План дій щодо членства в Альянсі»
(12.03.2018) тощо).
Забезпечити
функціонування
інформаційних центрів
з
питань
євроатлантичної
інтеграції України в
обласній універсальній
науковій бібліотеці та
бібліотеках
закладів
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В Миколаївській області створено та функціонує Центр
питань євроатлантичної інтеграції України в обласній
універсальній науковій бібліотеці ім.О.Гмирьова. В центрі
створено інформаційний куточок «Україна-НАТО: час
вибору», де представлено інформаційно-роз’яснювальні
матеріали, зокрема, 23 примірники друкованих видань та
2 примірники на електронних носіях з тематики
євроатлантичної інтеграції. Протягом січня-березня 2018 року
книги з цієї виставки було видано понад 100 разів.

вищої
освіти,
проводити на їх базі
публічні
заходи
з
питань
державної
політики
у
сфері
євроатлантичної
інтеграції України
Проводити тематичні
уроки, виховні години,
бесіди,
диспути,
конкурси
творчих
робіт,
інформаційні
марафони для учнів
закладів
загальної
середньої
та
професійно-технічної
освіти,
навчальні
семінари, конференції,
засідання за «круглим
столом»,
тематичні
лекції для студентів
закладів вищої освіти з
питань євроатлантичної
інтеграції України
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Відповідні інформаційні центри з питань євроатлантичної
інтеграції України створено в бібліотечних закладах районів
області.
Також
на
базі
Чорноморського
національного
університету імені Петра Могили функціонує Інформаційний
центр ЄС, одним із напрямків роботи якого є просвітницька
діяльність щодо співпраці України з НАТО.
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 2018 рік проводяться
тематичні уроки, виховні години, бесіди, диспути, конкурси
творчих робіт, інформаційні марафони, навчальні семінари,
конференції, засідання за «круглим столом», тематичні лекції
тощо.
У
загальноосвітніх
школах
області
на
тему
євроатлантичної інтеграції України відбулися:
лекції для учнів старших класів: «Україна – НАТО:
безпека через партнерство та співробітництво», «Безпечна
Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ» (ЗОШ
Баштанського району), «Євроатлантична інтеграція» (ЗОШ
Очаківського району), «План дій щодо членства в НАТО як
фактор посилення внутрішніх реформ в Україні» (ЗОШ
Березанського району);
семінари: «Україна – НАТО: стан та перспективи
взаємовідносин» (ЗОШ Баштанського району), «НАТО Україна – шляхи взаємодії та
співпраці» (ЗОШ
Казанківського району);
засідання за «круглим столом»: «Євроатлантична
інтеграція України - регіональний аспект» (ЗОШ
Баштанського району), «Що ми знаємо з питань державної
політики у сфері Євроатлантичної інтеграції України» (ЗОШ
Доманівського району), «Центр інформації та документації
НАТО в Україні» (ЗОШ Миколаївського району), «Майбутнє
відносин Україна – НАТО» (ЗОШ Єланецького району),
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«Співробітництво - Україна -НАТО» (ЗОШ Первомайського
району);
виховні
години
«Перспективи
європейської
та
євроатлантичної інтеграції України» (ЗОШ Баштанського
району), «Сильніші разом», (ЗОШ Арбузинського району),
«Роль та значення України з питань євроатлантичної
інтеграції» (ЗОШ Доманівського району), «НАТО: за і проти»
(ЗОШ Миколаївського району), «НАТО і Україна», «Україна –
євроатлантична (ЗОШ Казанківського району);

Надавати організаційну
та
інформаційну
підтримку громадським
організаціям
у
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години спілкування: «Реалізація української державної
політики співробітництва з НАТО», «Політичні, економічні та
безпекові переваги євроатлантичної інтеграції», (ЗОШ
Казанківського району), «Соціальні аспекти співробітництва
України з НАТО», «Співробітництво НАТО та державних
структур на регіональному рівні»,
(ЗОШ Очаківського
району), «Досвід нових країн-членів НАТО», «Україна –
НАТО. «За» і «проти» (ЗОШ Доманівського району);
учнівські диспути: «Євроатлантична інтенрація як фактор
об’єднання країни» (ЗОШ Березанського району), «Україна –
НАТО. «За» і «проти» (ЗОШ Кривоозерського району);
інформаційно – роз’яснювальні години: «Україна в
НАТО – ключ безпеки», «НАТО – світ, безпека, міжнародне
право, погляд у майбутнє» (ЗОШ Врадіївського району);
конференції:
«Кроки до євроатлантичної співпраці»
(ЗОШ Доманівського району);
усні журнали: «Знай про НАТО більше» (ЗОШ
Доманівського району) тощо.
У бібліотеках закладів вищої та професійної (професійнотехнічної)
освіти
постійно
функціонують
виставки
«Політика. НАТО. Україна», «НАТО на шпальтах
періодичних видань», «Євроатлантичний калейдоскоп» та
інші.
Облдержадміністрацією
та
райдержадміністраціями
області постійно надається організаційна та інформаційна
підтримка громадським організаціям у реалізації проектів
щодо інформування громадськості з питань євроатлантичної

реалізації
проектів
щодо
інформування
громадськості з питань
євроатлантичної
інтеграції
Проводити пізнавальні
заходи в бібліотеках
області
та
вищих
навчальних
закладах
культури і мистецтв
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інтеграції держави.
Зокрема, у І кварталі 2018 року питання євроатлантичного
курсу України та інформування громадськості з питань
вступу України до НАТО розглядалось на засіданні
громадської ради при Очаківській райдержадміністрації.
В бібліотечних закладах області та вищих навчальних
закладах культури і мистецтв проводяться пізнавальні заходи
з питань євроатлантичної інтеграції України. Зокрема, у
І кварталі 2018 року відбулися:
книжкові виставки, інформаційні полички та перегляди
літератури: «НАТО – Україна: сьогодення Альянсу»
(Врадіївська ЦБС), «Україна - НАТО - особливе партнерство»,
«НАТО – проблеми і перспективи», «Партнерство заради
миру», «Рух України до НАТО» (Доманівська ЦБС), «НАТО
у ХХІ столітті» (КЗ «Бібліотечна мережа м.Вознесенська»),
«Україна - НАТО», «Рух України до НАТО» (Миколаївська
ЦБС), «Україна – НАТО. Формула безпеки», «НАТО – це не
лише військова організація», «Україна на шляху до НАТО»
(Новоодеська ЦБС);
години інформування: «Безпека через партнерство:
співпраця країн-партнерів з НАТО», «Історія створення
НАТО», «Україна — НАТО: історія та сьогодення»
(Баштанська ЦБС), «Питання про членство України в
НАТО», «Миротворча діяльність України» (Доманіська
ЦБС), «Користувачам – про державну політику у сфері
євроатлантичної інтеграції України» (КЗ «Бібліотечна
мережа м.Вознесенська»);
усні бесіди та години спілкування: «Україна і НАТО:
актуальні запитання і відповіді», «Україна - НАТО: напрями
співпраці» (Березанська ЦБС), «Колективна безпека країн,
шляхи розвитку», «Національні інтереси України стосовно
НАТО» (Братська ЦБС), «Бази НАТО в Україні: реалії і
домисли», «Партнерство заради миру» (Вознесенська ЦБС),
«Україна – НАТО: за та проти», «Євроатлантична інтеграція:
вплив на економіку України» (Казанківська ЦБС),
«Перспективи європейської євроатлантичної інтеграції

Протидія
дезінформації,
спрямованої на
дискредитацію
НАТО та відносин
України з НАТО

Сприяти
реалізації
молодіжних
проектів
(заходів), направлених
на
інформування
громадськості з питань
національнопатріотичного
виховання
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Проводити єдині дні
інформування
населення
щодо
переваг
співпраці з
Північноатлантичним
Альянсом
та
актуальних
питань
співробітництва
України з НАТО
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України»,
«Євроатлантична інтеграція України регіональний аспект» (Миколаївська ЦБС);
бібліотечні уроки: «Партнерство заради миру» (КЗ
«Бібліотечна мережа м.Вознесенська») тощо.
У бібліотеках закладів вищої та професійної (професійнотехнічної)
освіти
постійно
функціонують
виставки
«Політика. НАТО. Україна», «НАТО на шпальтах
періодичних видань», «Євроатлантичний калейдоскоп» та
інші.
У I кварталі 2018 року органами виконавчої влади спільно
з органами місцевого самоврядування проводились заходи
серед
молодіжної
аудиторії
щодо
вдосконалення
інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України на 2018 рік у Миколаївській області.
Зокрема, у молодіжному середовищі поширювалась
інформація про програми міжнародного співробітництва,
можливості стажування та обміну молоді в країнах-членах
НАТО. Здійснювалась робота щодо запрошення волонтера
Корпусу Миру для налагодження міжнародних зв’язків
молоді міста Миколаєва, обміном досвідом між працівниками
управління молодіжної політики Миколаївської міської ради
та волонтером Корпусу Миру.
Також проводились зустрічі координаторів програми
«Erasmus+» з представниками інститутів громадянського
суспільства м.Миколаєва з метою обговорення програми
міжнародного обміну студентів з країнами-членами НАТО.
З метою інформування громадськості області щодо
переваг євроатлантичної інтеграції України, зокрема, у
сільській
місцевості,
продовжено
практику
роботи
інформаційно-роз’яснювальних груп та проведення єдиних
днів інформування населення.
У І кварталі 2018 року інформаційно-роз’яснювальними
групами при селищній та сільських радах Березанського
району проведено 6 зустрічей з населенням на місцях, у ході
яких здійснено роз’яснення з актуальних питань
євроатлантичної інтеграції і співробітництва України з НАТО

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

Проводити зустрічі із
залученням
представників структур
НАТО та посольств
держав – членів НАТО
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та охоплено роз’яснювальною роботою понад 6000 осіб.
6 березня 2018 року в Березнегуватському районі відбувся
єдиний день інформування населення на тему: «Стратегічні
інтереси та співробітництво України з НАТО», під час якого
інформаційною роботою охоплено майже 1300 осіб.
Також в установах та організаціях Доманівського району
протягом І кварталу 2018 року відбулися єдині дні
інформування населення щодо переваг співпраці з ПівнічноАтлантичним
Альянсом
та
актуальних
питань
співробітництва України з НАТО.
В Миколаївській області проводяться заходи із
залученням
представників
органів
місцевої
влади,
громадських організацій та представників держав – членів
НАТО.
Зокрема, 25 січня 2018 року відбулася зустріч голови
облдержадміністрації О.Ю.Савченка з Надзвичайним і
Повноважним Послом Грецької Республіки в Україні
Георгіосом Пукаміссасом та військовим аташе Посольства
Анастасіосом Голнасом. Під час зустрічі обговорено питання
подальшої співпраці,
19
березня
2018
року
заступник
голови
облдержадміністрації
О.В.Кушнір
провів
зустріч
з
Надзвичайним і повноважним послом Литовської Республіки
в Україні Марюсом Януконісом щодо налагодження
подальшої співпраці.

_________________________________________

