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 Миколаївської облдержадміністрації
про виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік
в Миколаївській області протягом ІІ кварталу 2018 року
Назва пункту Плану
Стан виконання заходів
Відповідальні за
Строк
заходів
виконання
виконання
Забезпечити широке
З метою підвищення рівня підтримки жителями регіону Управління
ІІ квартал
висвітлення у
державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та інформаційної
2018 року
регіональних засобах рівня довіри до НАТО як до інституції, яка відіграє діяльності та
масової інформації
ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки, в області комунікацій з
державної політики з проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота.
громадськістю
питань
Висвітлення тематики євроатлантичної інтеграції облдержадміністрації,
співробітництва
України здійснюється місцевими телеканалами під час райдержадміністрації,
України з НАТО та
трансляції телевізійних передач: «Телевізійні новини виконавчі органи
заходів щодо
Миколаївщини»,
«Контраргумент»,
«Гаряча
лінія» міських (міст
реалізації Концепції
(телеканал «Миколаїв»); «Добрий вечір», «Об’єктив» обласного значення)
вдосконалення
(телеканал «НІС-ТБ»); «Відкрита студія» (телеканал «ТАК- рад (за узгодженням)
інформування
ТБ»); «Час-time», «Діалоги в прямому ефірі» (телеканал
громадськості з
«Сатурн»); «Муніципальна служба новин» (телеканал
питань
«МАРТ»).
євроатлантичної
Місцеві друковані засоби масової інформації на своїх
інтеграції України на сторінках висвітлюють теми співробітництва України та
2018 рік та
НАТО, реформування сектору безпеки і оборони України
розміщення у
відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО, а також
регіональних засобах невійськових ініціатив НАТО, зокрема, у сфері екології,
масової інформації
енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та
матеріалів щодо
інформаційної безпеки («Кривоозерщина» за 07.04.2018 –
реформування
«Глава держави затвердив Річну національну програму
сектору безпеки і
співробітництва України з НАТО», «Южная правда» за
оборони України
24.04.2018 – «Двери НАТО открыты для Украины», за
відповідно до
05.05.2018 – «По стандартам НАТО», за 12.05.2018 –
стандартів та
«Формула
безопасности
Украина-НАТО»,
«Вісник
рекомендацій НАТО, Первомайська» за 09.06.2018 – «Главу нашої держави
а також невійськові
запросять на саміт НАТО» тощо).
ініціативи НАТО
Інформаційну підтримку євроатлантичної інтеграції
України забезпечують також місцеві інтернет-видання
(«Новости-Н» за 02.05.2018 – «В Черное море вошла группа
кораблей
НАТО»
(https://novosti-
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n.org/news/read/143013.html), «Інше.ТВ» за 11.05.2018 – ««В
Николаеве открыли выставку «Формула безопасности
Украина-НАТО» («В Николаеве открылась выставка
«Формула
безопасности
Украина-НАТО»
(https://inshe.tv/nikolaev/2018-05-11/332779/), за 09.06.2018 «ВСУ оказались на восьмом месте в танковом турнире
НАТО»
(https://inshe.tv/politics/2018-06-09/341759/),
«Никвести» за 26.05.2018 – «НАТО будет поддерживать
Украину,
несмотря
на
требование
Венгрии»
(http://nikvesti.com/news/politics/131505), за 07.06.2018 –
«Генсек НАТО о перспективах членства Украины: «Мы
придерживаемся
принципа
открытых
дверей»
(http://nikvesti.com/news/politics/132388), за 08.06.2018 –
«Генсек НАТО обозначил направления сотрудничества
альянса с ЕС» (http://nikvesti.com/news/politics/132441),
«Николаевские новости» за 11.05.2018 – «В Николаеве
открыли выставку «Формула безопасности УкраинаНАТО» (http://www.niknews.mk.ua/2018/05/11/v-nikolaeveotkryli-vystavku-formula-bezopasnosti-ukraina--nato/),
«Свідок.інфо» за 11.05.2018 – «Міфи і реальність: У
Миколаєві відкрилась виставка «Формула безпеки
«Україна-НАТО»
(https://svidok.info/en/evidence/17188),
«Преступности.НЕТ» за 02.06.2018 – «НАТО создаст
дополнительные силы быстрого реагирования для
противодействия
России»
(https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/200205) 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 («Українська армія отримає висоточну зброю –
Президент взяв участь у завершальних випробовуваннях
РК «Вільха» (26.04.2018), «Президент: В умовах, коли
щодня гинуть українці, ми потребуємо миротворців ООН»
(08.05.2018), «У Миколаєві функціонуватиме виставка

Проводити
моніторинг
висвітлення
регіональними
засобами масової
інформації
загальнодержавної та
регіональної сфери
поширення
інформації з питань
співробітництва
України з НАТО
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
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«Формула безпеки Україна-НАТО» (10.05.2018), «Основна
мета – розповсюдження достовірної інформації: У
Миколаєві відкрилась виставка «Формула безпеки УкраїнаНАТО» (11.05.2018), «До кінця 2018 року планується
відкриття нового військового містечка на Широкому лані»
(14.05.2018), «Президент поставив завдання ввести в
експлуатацію першу чергу комплексу полігону «Широкий
лан» (23.05.2018) тощо)
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 ІІ кварталу 2018 року з цієї тематики
місцевими періодичними друкованими засобами масової
інформації розміщено понад 100 публікацій, з початку
2018 року – 300 матеріалів.
Також у звітному періоді місцевими інтернетвиданнями розміщено понад 150 повідомлень, присвячених
співпраці України з НАТО, з початку 2018 року –
450 публікацій
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 спільноті «Баштанка» та на офіційній
сторінці Баштанської райдержадміністрації в соціальній
мережі Фейсбук проводиться опитування щодо ставлення
жителів Баштанського району до вступу України до НАТО
(https://www.facebook.com/bashtrda/),
за
попередніми
результатами якого 74% респондентів підтримали
євроатлантичну інтеграцію України.
На
офіційному
сайті
Первомайської

Управління
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі органи
міських (міст
обласного значення)
рад (за узгодженням)

ІІ квартал
2018 року

Райдержадміністрації,
виконавчі органи
міських (міст
обласного значення)
рад (за узгодженням)

ІІ квартал
2018 року
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райдержадміністрації розміщено плагін для голосування на
тему: «Чи підтримуєте Ви вступ України до НАТО?».
Наразі, 68% опитуваних позитивно оцінили вступ України
до НАТО.
21 травня 2018 року в Очаківському районі під час
проведення зустрічі
з представниками Всеукраїнського
об’єднання військово патріотичного виховання та
Федерації козацького фехтування проведено анкетне
опитування щодо відношення стосовно вступу України до
НАТО серед учасників заходу. 87% респондентів
висловились за підтримки євроатлантичної інтеграції
України
Забезпечити
На
головній
сторінці
офіційного
веб-сайту
систематичне
облдержадміністрації забезпечено оновлення рубрики
інформаційне
«Євроатлантична інтеграція», у якій розміщено тематичні
наповнення розділу
матеріали:
«Євроатлантична
Указ Президента України від 28 березня 2018 року
інтеграція» на
№ 89/2018 «Про затвердження Річної національної
офіційному веб-сайті програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік»;
облдержадміністрації,
інформацію про виконання окремих заходів Річної
сайтах
національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО за
райдержадміністрацій 2017 рік;
та виконавчих
інформацію про виконання плану заходів щодо
органів міських (міст реалізації
Концепції
вдосконалення
інформування
обласного значення)
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України
рад
на 2018 рік в Миколаївській області протягом ІV кварталу
2017 року;
інформацію про виконання плану заходів щодо
реалізації
Концепції
вдосконалення
інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України
на 2018 рік в Миколаївській області протягом І кварталу
2018 року;
довідкову інформацію щодо Північно-Атлантичного
Альянсу;
корисні посилання на сайти «Україна – НАТО»,
«Організація Північноатлантичного договору»,
«Місія

Відділ
комп’ютерного та
господарського
забезпечення апарату
облдержадміністрації,
управління
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
департамент
економічного
розвитку та
регіональної політики
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі органи
міських (міст
обласного значення)
рад (за узгодженням)

ІІ квартал
2018 року

Забезпечити
функціонування
інформаційних
центрів з питань
євроатлантичної
інтеграції України в
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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 та Южноукраїнської
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 («Українська армія отримає висоточну зброю –
Президент взяв участь у завершальних випробовуваннях
РК «Вільха» (26.04.2018), «Президент: В умовах, коли
щодня гинуть українці, ми потребуємо миротворців ООН»
(08.05.2018), «У Миколаєві функціонуватиме виставка
«Формула безпеки Україна-НАТО» (10.05.2018), «Основна
мета – розповсюдження достовірної інформації: У
Миколаєві відкрилась виставка «Формула безпеки УкраїнаНАТО» (11.05.2018), «До кінця 2018 року планується
відкриття нового військового містечка на Широкому лані»
(14.05.2018), «Президент поставив завдання ввести в
експлуатацію першу чергу комплексу полігону «Широкий
лан» (23.05.2018) тощо)
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

Управління культури,
національностей та
релігій
облдержадміністрації,
департамент освіти і
науки

ІІ квартал
2018 року
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обласній
2 примірники на електронних носіях з тематики
універсальній
євроатлантичної інтеграції. Протягом січня-червня 2018
науковій бібліотеці та року книги з цієї виставки було видано понад 200 разів.
бібліотеках закладів
Відповідні інформаційні центри з питань євроатлантичної
вищої освіти,
інтеграції України створено в бібліотечних закладах районів
проводити на їх базі
області.
публічні заходи з
Також на базі Чорноморського національного
питань державної
університету
імені
Петра
Могили
функціонує
політики у сфері
Інформаційний центр ЄС, одним із напрямків роботи якого
євроатлантичної
є просвітницька діяльність щодо співпраці України з
інтеграції України
НАТО.
Інформаційних центр щодо євроатлантичної інтеграції
створено також при Національному університеті
кораблебудування ім. адмірала Макарова
Проводити освітні
11 травня 2018 року в Національному університеті
інформаційні
кораблебудування ім. адмірала Макарова за ініціативи
кампанії «НАТОЦентру інформації та документації НАТО в Україні,
Україна. Безпека.
Міністерства
інформаційної
політики
України,
Захист.
Українського кризового медіа-центру та підтримки
Стабільність»,
Миколаївської облдержадміністрації відбулось відкриття
«Співробітництво
виставки «Формула безпеки Україна-НАТО», присвяченої
Україна-НАТО як
20-річчю підписання Хартії про особливе партнерство між
каталізатор реформ», Україною
та
Організацією
Північно-Атлантичного
«Чому НАТО? Засади договору. У відкритті виставки взяли участь керівники
і принципи діяльності облдержадміністрації
та
її
окремих
структурних
НАТО та його роль у підрозділів, студенти, представники ЗМІ та громадськість
підтримці
міста Миколаєва. Матеріали виставки покликані наглядно
міжнародної
ілюструвати історію розвитку Організації Північнобезпеки»
Атлантичного договору, а також спростовувати численні
міфи щодо діяльності НАТО. Також в рамках виставки
відбулись лекція для студентів Національного університету
кораблебудування ім.адмірала Макарова та засідання
«круглого
столу»
за
участю
керівництва
облдержадміністрації
Проводити тематичні
З метою підвищення рівня розуміння та довіри молоді
уроки, виховні
до засад, принципів, політики та діяльності НАТО у

облдержадміністрації

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
керівники закладів
вищої та професійнотехнічної освіти (за
узгодженням),
управління
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі органи
міських (міст
обласного значення)
рад (за узгодженням)

ІІ квартал
2018 року

Департамент освіти і
науки

ІІ квартал
2018 року
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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

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.
Протягом ІІ кварталу 2018 року в загальноосвітніх
школах області на тему євроатлантичної інтеграції України
відбулися:
тематичні уроки: «Євроатлантична інтеграція України»
(ЗОШ Березнегуватського району), «НАТО і Україна: нові
виклики і багатонаціональні військові навчання»
(ЗОШ Снігурівського району);
лекції для учнів старших класів: «Україна – НАТО:
безпека через партнерство та
співробітництво»
(ЗОШ м. Южноукраїнська), «Україна-НАТО: безпека через
партнерство та співробітництво» (ЗОШ Березанського
району), «Політичні, економічні та безпекові переваги
євроатлантичної інтеграції України» (ЗОШ Березанського
району);
семінари: «Безпечна Україна. Безпечна Європа.
Безпечний світ» (ЗОШ Баштанського району), «Проблеми і
перспективи інтеграції України до Північно-Атлантичного
Альянсу» (ЗОШ Новобузького району);
засідання за «круглим столом»: «Європейський Союз
та НАТО – партнери України» (ЗОШ м. Миколаєва);
«Євроатлантична
інтеграція
України»,
«Ідеї
співробітництва України з НАТО», «Євроатлантична
інтеграція України» (ЗОШ Братського району), «Що ми
знаємо з питань державної політики
у сфері
Євроатлантичної інтеграції України» (ЗОШ Доманівського
району), «Стан та перспективи співробітництва УкраїнаНАТО» (ЗОШ Березанського району);
інформаційні хвилинки: «Безпека через партнерство
(співпраця країн-партнерів з НАТО)» (ЗОШ Баштанського

облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі органи
міських (міст
обласного значення)
рад (за узгодженням)
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району),
«Україна-НАТО.
Історія
співробітництва»
(ЗОШ
м.
Южноукраїнська),
«Україна-НАТО»
(ЗОШ Новобузького району»;
бесіди: «Державна політика у сфері євроатлантичної
інтеграції
України»
(ЗОШ
Братського
району),
«Перспективи співробітництва: Україна – НАТО»,
«Сучасна українська «міфологія» про НАТО та
євроінтеграцію в Україні» (ЗОШ Снігурівського району);
дискусійні
годині:
«Україна
–
НАТО»
(ЗОШ Братського району), «Україна в НАТО – ключ
безпеки» (ЗОШ Снігурівського району);
виховні години: «Сильніші разом», «Роль та значення
України
з
питань
євроатлантичної
інтеграції»
(ЗОШ Доманівського району), «Безпека через партнерство
(співпраця країн-партнерів з НАТО)», «Справжня культура
євроатлантичної безпеки» (ЗОШ Миколаївського району);
учнівські диспути: «Позитивні та негативні риси
вступу України в НАТО» (ЗОШ Кривоозерського району),
«Євроатлантична інтеграція як фактор об’єднання країни»
(ЗОШ Березанського району), «Євроатлантична інтеграція
в
реалізації
молодіжної
політики
в
Україні»
(ЗОШ Новобузького району);
інформаційно – роз’яснювальні години: «Україна в
НАТО – ключ безпеки», «НАТО – світ, безпека,
міжнародне право, погляд у майбутнє» (ЗОШ Врадіївського
району), «Бази НАТО в Україні: реалії і домисли»
(ЗОШ Миколаївського району), «НАТО як організація
колективної безпеки», «Україна в НАТО – питання часу:
виконання критеріїв» (ЗОШ Снігурівського району);
конференції: «Кроки до євроатлантичної співпраці»
(ЗОШ Доманівського району);
вікторини: «Євроатлантична інтеграція України»
(ЗОШ Братського району);
зустрічі старшокласників з військовослужбовцями ЗСУ
та бесіди на тему: «Сучасні підходи до взаємодії з НАТО»
(ЗОШ м. Миколаєва);
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У бібліотеках закладів вищої та професійної
(професійно-технічної) освіти постійно функціонують
виставки «Політика. НАТО. Україна», «НАТО на шпальтах
періодичних видань», «Євроатлантичний калейдоскоп» та
інші.
Відповідні заходи відбулись також у закладах вищої
освіти області.
Зокрема,
у
Миколаївському
національному
університеті імені В.О. Сухомлинського в рамках
інформаційної програми «Україна – НАТО», відбулось
засідання «круглого столу» на тему: «Наука заради миру і
безпеки», а також організовано і проведено інформаційнопросвітницький семінар «Роль суспільства в реалізації
політики євроатлантичної інтеграції в Україні» та відкриту
лекцію
«Концепції
вдосконалення
інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
України».
Навчально-науковим центром з європейської та
євроатлантичної інтеграції України Чорноморського
національного
університету імені
Петра Могили
поглиблювалася співпраця з громадською спілкою
«Всеукраїнська ліга» Україна – НАТО в Україні»,
проводилися зустрічі зі студентами, під час яких
обговорювалися
мета
і
завдання
розширення
Північноатлантичного Альянсу.
Науковцями
Чорноморського
національного
університету імені Петра Могили та вченими Познанського
університету
імені
Адама
Міцкевича
(Польща)
підготовлено рукопис спільної монографії з проблем
колективної безпеки і оборони України в умовах гібридної
війни.
11-19 травня 2018 року у Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
експонувалася виставка «Формула безпеки Україна –
НАТО», присвячена 20-річчю підписання Хартії про
особливе
партнерство
між
Україною
та

Надавати
організаційну та
інформаційну
підтримку
громадським
організаціям у
реалізації проектів
щодо інформування
громадськості з
питань
євроатлантичної
інтеграції

Проводити
пізнавальні заходи в

10
Північноатлантичним Альянсом.
У навчально-науковому інституті історії, політології та
права Миколаївського національного університету імені
В.О. Сухомлинського відбулось засідання
«круглого
столу» на тему: «Соціально-політичні виклики гібридної
війни в контексті інформаційної безпеки Південного
регіону України». У заході взяли участь член відділу
досліджень політичних комунікацій Антверпенського
університету (Бельгія), співробітник Інституту російських
студій Національного університету Ченчжи (Тайвань),
науковці та студенти Миколаївського національного
університету імені В.О. Сухомлинського, Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова,
Миколаївського національного аграрного університету.
Учасниками заходу проаналізовано соціально-політичні,
історичні та інформаційно-психологічні аспекти гібридної
війни та ознайомлено зі складовими інформаційної безпеки
Південного регіону України
Облдержадміністрацією та райдержадміністраціями
області постійно надається організаційна та інформаційна
підтримка громадським організаціям у реалізації проектів
щодо
інформування
громадськості
з
питань
євроатлантичної інтеграції держави.
Питання «Протидія дезінформації спрямованої на
дискредитацію НАТО та відносини України з НАТО»
розглядалось
на
зустрічі
з
представниками
Всеукраїнського об’єднання військово патріотичного
виховання та Федерації козацького фехтування 21 травня
2018 року в Очаківському районі.
З метою інформаційної підтримки громадським
організаціям у приміщенні райдержадміністрації створений
інформаційний стенд «Україна – НАТО» на якому
розміщуються інформаційні матеріали щодо співпраці з
країнами Півінічно-Атлантичного Альянсу
В бібліотечних закладах області та вищих навчальних
закладах культури і мистецтв проводяться пізнавальні

Управління
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі органи
міських (міст
обласного значення)
рад (за узгодженням)

ІІ квартал
2018 року

Управління культури,
національностей та

ІІ квартал
2018 року

бібліотеках області та
вищих навчальних
закладах культури і
мистецтв
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заходи з питань євроатлантичної інтеграції України.
Зокрема, у
ІІ кварталі 2018 року відбулися:
книжкові виставки, інформаційні полички та перегляди
літератури: «НАТО – Україна: сьогодення Альянсу»
(Врадіївська ЦБС), «Україна - НАТО - особливе
партнерство», «Безпека через партнерство: співпраця
країн-партнерів з НАТО», «Партнерство заради миру»,
«Рух України до НАТО» (Доманівська ЦБС); «Україна і
НАТО: актуальні запитання і відповіді», «Україна - НАТО:
напрями
співпраці»
(Казанківська
ЦБС),
«Євроатлантичний курс України» (КЗ «Бібліотечна
мережа м. Вознесенська»), «Україна і НАТО»
(Миколаївська ЦБС), «Україна – НАТО. Формула
безпеки», «НАТО – це не лише військова організація»,
«Україна на шляху до НАТО» (ЗОШ Новоодеського
району), «Відносини Україна - НАТО: хроніка подій»
(ЗОШ Очаківського району);
години інформування: «НАТО – проблеми і
перспективи» (Доманівська ЦБС), «Національні інтереси
України
стосовно
НАТО»
(Казанківська
ЦБС),
«Користувачам – про державну політику у сфері
євроатлантичної інтеграції України» (КЗ «Бібліотечна
мережа м. Вознесенська»), «Євроатлантична інтеграція
України - регіональний аспект» (Миколаївська ЦБС),
«Безпека через партнерство (співпраця країн-партнерів з
НАТО)» (Снігурівська ЦБС);
усні бесіди та години спілкування: «Україна – НАТО:
за та проти», «Євроатлантична інтеграція: вплив на
економіку України» (Казанківська ЦБС), «Перспективи
європейської
євроатлантичної
інтеграції
України»
(Миколаївська
ЦБС),
«Наш
вибір
НАТО»
(Снігурівська ЦБС);
читацькі дебати: «Чи потрібна Україні інтеграція до
НАТО?» (Очківська ЦБС);
відео - уроки: «Євроатлантична інтеграція України»
(Братська ЦБС);

релігій
облдержадміністрації,
керівники обласних
бібліотек, навчальних
закладів культури (за
узгодженням)

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

Проводити єдині дні
інформування
населення щодо
переваг співпраці з
Північноатлантичним
Альянсом та
актуальних питань
співробітництва
України з НАТО

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

Проводити зустрічі із
залученням
представників
структур НАТО та
посольств держав –
членів НАТО
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перегляд документального фільму В.Кастеллі «НАТО:
свій чи чужий» (Баштанська ЦБС, Братська ЦБС);
бібліотечні уроки: «Європейська та Євроатлантична
інтеграція України - нові перспективи та виклики»
(Миколаївська
ЦБС),
«Перспективи
європейської
євроатлантичної інтеграції України» (Снігурівська ЦБС)
тощо.
У бібліотеках закладів вищої та професійної
(професійно-технічної) освіти постійно функціонують
виставки «Політика. НАТО. Україна», «НАТО на шпальтах
періодичних видань», «Євроатлантичний калейдоскоп» та
інші
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
ІІ
кварталі
2018
року
інформаційнороз’яснювальною групою при Арбузинській селищній раді
проведено 3 зустрічі з населенням (с.Новокрасне,
с.Полянка, смт Арбузинка) з актуальних питань
співробітництва України з НАТО, під час яких охоплено
роз’яснювальною роботою понад 3000 осіб.
Інформаційно-розяснювальними
групами
у
Березанськму районі проведено 3 зустрічі з населенням на
місцях, у ході яких здійснено роз’яснення з актуальних
питань євроатлантичної інтеграції і співробітництва
України з НАТО та охоплено роз’яснювальною роботою
понад 3500 осіб
В Миколаївській області проводяться заходи із
залученням представників органів місцевої влади,
громадських організацій та представників держав –
членів НАТО.
Зокрема, 25 травня 2018 року відбулася зустріч голови
облдержадміністрації О.Ю. Савченка з Надзвичайним і
повноважним Послом Королівства Бельгія в Україні Люком

Райдержадміністрації,
виконавчі органи
міських (міст
обласного значення)
рад (за узгодженням)

ІІ квартал
2018 року

Виконавчі органи
міських (міст
обласного значення)
рад (за узгодженням),
управління
інформаційної
діяльності та

ІІ квартал
2018 року

безпеки
євроатлантичного
простору

Підвищення

рівня Забезпечити
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Якобсом та Надзвичайним і Повноважним Послом
Королівства Нідерланди в Україні Едуардом Хуксом, під
час якої підписано Меморандум про співробітництво між
Миколаївською
облдержадміністрацією,
державним
підприємством «Стивідорна компанія «Ольвія» та European
public limited liability company «North Sea Port»
(Королівство Бельгія/ Королівство Нідерланди).
07
травня
2018
року
заступник
голови
облдержадміністрації О.В. Кушнір зустрівся із заступником
Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні,
радником-посланником Вольфгангом Біндзайлем. Під час
зустрічі
презентовано
інвестиційні
можливості
Миколаївської області для залучення іноземного капіталу в
розвиток регіону.
11 травня 2018 року перший заступник голови
облдержадміністрації В.В. Бонь провів зустріч із
заступником директора Центру інформації НАТО пані
Вікторією Ціємініте, під час якої відбулось обговорення
питань подальшої співпраці.
11
червня
2018
року
заступник
голови
облдержадміністрації О.В. Кушнір взяв участь в УкраїноЧешському бізнес-форумі в м. Празі з метою налагодження
торгівельно-економічних зв’язків з Чеською Республікою.
19
червня
2018
року
в
Миколаївській
облдержадміністрації відбулась зустріч керівництва
облдержадміністрації з директором Центру інформації та
документації НАТО в Україні пані Барборою Маронковою,
під час якої обговорено питання виконання заходів Річної
Національної Програми під егідою Комісії Україна-НАТО
на 2018 рік, Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань європейської інтеграції України на
2017-2020 роки, участі освітніх закладів області в
програмах інформування щодо співробітництва України з
НАТО, співпраці з НАТО в рамках ООС та протидії
російській інформаційній війні проти України
19
червня
2018
року
в
Миколаївській

комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
департамент
економічного
розвитку та
регіональної політики
облдержадміністрації

Миколаївський

ІІ квартал
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розуміння жителями проведення тренінгів, облдержадміністрації відбувся семінар-тренінг «Синергія
Миколаївської
тематичних
громадських та урядових інституцій щодо інформування
області необхідності короткострокових
суспільства з питань євроатлантичної інтеграції» у якому
посилення
навчальних семінарів взяли участь представники Центру інформації та
міжнародного
з
питань документації НАТО в Україні, Громадської Ліги Українасприйняття
та євроатлантичної
НАТО, силових та правоохоронних структур, структурних
репутації
України інтеграції України
підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій,
шляхом більш тісної
виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад.
співпраці з НАТО
Під час семінару обговорення питання інформаційних та
законодавчих аспектів співробітництва України з НАТО,
виконання заходів Річної Національної Програми під
егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік, Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань
європейської інтеграції України на 2017-2020 роки, а також
військового та невійськового співробітництва України та
Організації Північно-Атланичного договору
______________________________________________

обласний центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ
і організацій

2018 року

