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2. Забезпечувати підготовку та сприяти висвітленню у засобах масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери розповсюдження
інформації про невійськові ініціативи НАТО, зокрема, у сфері екології, енергетики, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки,
реалізацію проектів у рамках Трастових фондів НАТО, реформування сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів та
рекомендацій НАТО
Поглиблення
формування
розуміння і
підтримки
жителями
Миколаївської
області
державної
політики у сфері
євроатлантичної
інтеграції та
практичних
кроків щодо
зближення з
НАТО

З метою підвищення рівня підтримки жителями регіону 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 інформаційнороз’яснювальна робота.
Висвітлення тематики євроатлантичної інтеграції України здійснюється місцевими
телеканалами під час трансляції телевізійних передач: «Телевізійні новини
Миколаївщини», (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 на своїх сторінках 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 («Вісник Первомайська» за 04.07.2018 – «Задля вступу до ЄС і
НАТО», «Вечерний Николаев» за 10.07.2018 – «Стартовали международные учения Sea
Breeze-2018», «Прибузький вісник» за 12.07.2018 – «Кораблі, літаки і субмарина:
військові НАТО прибули на Sea Breeze-2018» та за 19.07.2018 – «НАТО підтвердило, що
Україна буде членом Альянсу в майбутньому», «Очаків» за 12.07.2018 – «На
Миколаївщині стартували міжнародні військові навчання «Сі Бриз-2018», «Вісник
Первомайська» за 14.07.2018 – «Двері для вступу в НАТО залишаються відкритими»,
«Южная правда» за 17.07.2018 – «На Sea Breeze отработали авиаудары» тощо).
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Інформаційну підтримку євроатлантичної інтеграції України забезпечують також
місцеві інтернет-видання («Новости-Н» за 10.07.2018 – «Украину назвали ближайшим
партнером НАТО»
(https://novosti-n.org/news/read/147312.html) та за 11.07.2018 –
«НАТО подтвердило стремление Украины к вступлению в Альянс, - декларация»
(https://novosti-n.org/news/read/147396.htmll), «Інше.ТВ» за 04.09.2018 – «Читаем.
Опубликован текст законопроекта изменений в Конституцию о стремлении Украины в
ЕС и НАТО» (https://inshe.tv/politics/2018-09-04/367022/), за 13.09.2018 – «Равнение на
Колумбию. НАТО поможет Украине бороться с коррупцией в армии»
(https://inshe.tv/politics/2018-09-13/369946/) та «В Украине проведут информкомпании о
вступлении в НАТО и ЕС» (https://inshe.tv/politics/2018-09-13/369836/), «Никвести» за
10.07.2018
–
«Украину
назвали
ближайшим
партнером
НАТО»
(http://nikvesti.com/news/politics/134690), «Николаевские новости» за 06.07.2018 – «С
помощью НАТО 22 николаевских военных обучились менеджменту охранного бизнеса»
(http://www.niknews.mk.ua/2018/07/06/s-pomoschju-nato-22-nikolaevskih-voennyh-obuchilismenedzhmentu-ohrannogo-biznesa/), «Мк.мк.ua» за 01.08.2018 – «В Грузии стартуют
военные
учения
НАТО
с
участием
Украины»
(https://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2018/08/01/57492/),
«Преступности.НЕТ»
за
17.09.2018 – «Намерение проститься с Москвой», - Порошенко о планах закрепить
евроатлантический курс в Конституции Украины» (https://news.pn/ru/politics/205458), за
03.09.2018 - «Rapid Trident - 2018»: В Украине стартовали крупнейшие учения с армиями
НАТО» (https://news.pn/ru/public/204775), за 22.08.2018 – «На параде ко Дню
Независимости покажут новый украинский танк «Ятаган», оборудованный по стандартам
НАТО» (https://news.pn/ru/public/204147), за 13.08.2018 – «Усиление безопасности и
стабильности в регионе: в Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США»
(https://news.pn/ru/public/203736), за 27.07.2018 – «Украинский флот вместе с кораблями
НАТО провел маневры в Черном море» (https://news.pn/ru/public/202960), «Шиповник» за
08.09.2018 – «В НАТО поддержали намерение Украины внести изменения в
Конституцию»
(https://shipovnik.ua/novosti/v-nato-podderzhali-namerenie-ukrainyi-vnestiizmeneniya-v-konstitutsiyu/), за 01.08.2018 – «В Грузии начинаются учения НАТО с
участием Украины» (https://shipovnik.ua/novosti/v-gruzii-nachinayutsya-ucheniya-nato-suchastiem-ukrainyi/), за 27.07.2018 – «ВМС Украины провели тренировку с кораблями
НАТО в Черном море» (https://shipovnik.ua/novosti/vms-ukrainyi-proveli-trenirovku-skorablyami-nato-v-chernom-more/), за 23.07.2018 - «В порт Одессы заходят военные
корабли НАТО» (https://shipovnik.ua/novosti/v-port-odessyi-zahodyat-voennyie-korablinato/), за 17.07.2018 – «Украина в приоритетах НАТО и США − Порошенко»
(https://shipovnik.ua/novosti/ukraina-v-prioritetah-nato-i-ssha-poroshenko/), за 12.07.2018 –
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«НАТО
подтвердило
право
Украины
стать
членом
Альянса»
(https://shipovnik.ua/novosti/nato-podtverdilo-pravo-ukrainyi-stat-chlenom-alyansa/),
за
10.07.2018
–
«Украину
назвали
ближайшим
партнером
НАТО»
(https://shipovnik.ua/novosti/ukrainu-nazvali-blizhayshim-partnerom-nato/), за 09.07.2018 –
«Украина примет участие в саммите НАТО» (https://shipovnik.ua/novosti/ukraina-primetuchastie-v-sammite-nato/) та інші.
3. Забезпечувати підготовку та розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади, у соціальних мережах інформації про
співробітництво України з НАТО та заходи, які здійснюються органами державної влади у сфері євроатлантичної інтеграції України, зокрема, у
сфері екології, енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки
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Миколаївської
області
державної
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НАТО

На головній сторінці офіційного веб-сайту облдержадміністрації забезпечено
оновлення рубрики «Євроатлантична інтеграція», у якій розміщено 18 тематичних
матеріалів, зокрема:
Указ Президента України від 28 березня 2018 року № 89/2018 «Про затвердження
Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік»;
інформацію про виконання окремих заходів Річної національної програми під егідою
Комісії Україна-НАТО за 2017 рік;
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 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 і заходи, які здійснюють органи державної влади у
сфері євроатлантичної інтеграції України («Повна інтеграція України в євроатлантичну
систему – це найбільша загроза для російської агресії – Президент про Саміт НАТО в
Брюсселі» (11.07.2018), «Вітаю рішення Саміту НАТО щодо зміцнення партнерства з
Україною та наших незаперечних перспектив євроатлантичної інтеграції – Президент»
(12.07.2018), «Нікому не вдасться заблокувати вступ України до НАТО – Президент про
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підсумки Брюссельського Саміту Альянсу» (13.07.2018), «Президент: Підвищення
взаємосумісності українських ВМС із морськими силами країн НАТО дозволить
відновити дієздатність нашої морської оборонної компоненти» (16.07.2018) тощо).
Відповідні інформаційні матеріали розміщувались і на сторінках місцевих органів
виконавчої влади у соціальних мережах, зокрема, у Facebook («В Україні проходять
багатонаціональні міжнародні навчання «Сі Бриз-2018» (16.07.2018), «Голова
Миколаївської ОДА О.Савченко: «Твердо віримо в успії української європейської та
євроатлантичної інтеграції» (14.07.2018), «Сьогодні розпочали військові навчання Сі
Бриз-2018» (09.07.2018), «Вступ України до НАТО чітко визначений як один з ключових
чинників державної політики – Президент підписав закон» (06.07.2018) тощо)
6. Провести такі інформаційно-роз’яснювальні кампанії:
3) освітню кампанію на тему «Чому НАТО? Засади і принципи діяльності НАТО та його роль у підтримці міжнародної безпеки»
Підвищення
рівня розуміння
та довіри з боку
жителів
Миколаївської
області до засад,
принципів,
політики та
діяльності НАТО

Заклади загальної середньої, вищої та професійної (професійно-технічної) освіти
проводили заходи щодо інформування про співробітництво України з НАТО: відбулися
виховні години, радіолінійки, бесіди, під час яких обговорювалися «Європейські
держави: минуле та сучасне», лекції «Україна в контексті євроатлантичної інтеграції в
умовах глобального розвитку», круглі столи «Місце України в інтеграційних процесах в
Європі та у світі». Принципи діяльності та політики Північноатлантичного альянсу,
відкриті лекції, тематичні книжкові виставки, «круглі столи», засідання дискусійних
клубів, інформаційні дайджести. Зустрічі старшокласників з військовослужбовцями
Збройних сил за темою «Сучасні підходи до взаємодії з НАТО».
Зокрема,
у
Миколаївському
національному
університеті
імені В.О. Сухомлинського в рамках інформаційної програми «Україна – НАТО»
проведено «круглий стіл» на тему «Наука заради миру і безпеки», 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
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11. Забезпечити функціонування регіональних інформаційних центрів з питань євроатлантичної інтеграції України в обласних універсальних
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публічних бібліотеках та бібліотеках вищих навчальних закладів, проводити на їх базі публічні заходи з питань державної політики у сфері
євроатлантичної інтеграції України
Підвищення
рівня розуміння
та довіри з боку
жителів
Миколаївської
області до засад,
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В Миколаївській області створено та функціонує Центр питань євроатлантичної
інтеграції України в обласній універсальній науковій бібліотеці. В центрі створено
інформаційний куточок «Україна-НАТО: час вибору», де представлено інформаційнороз’яснювальні матеріали, зокрема, 23 примірники друкованих видань та
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примірники на електронних носіях з тематики євроатлантичної інтеграції. Протягом
січня-вересня 2018 року книги з цієї виставки було видано понад 400 разів.
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.
Інформаційних центр щодо євроатлантичної інтеграції створено також при
Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова.
В бібліотечних закладах області та вищих навчальних закладах культури і мистецтв
проводяться пізнавальні заходи з питань євроатлантичної інтеграції України. Зокрема, у
ІІІ кварталі 2018 року відбулися:
книжкові виставки, інформаційні полички та перегляди літератури: «Україна – НАТО:
розмаїття культур» (Братська ЦРБ), «Євроатлантичний вибір України» (Доманівська
ЦБС), «Україна на шляху до НАТО» (Єланецька ЦБС), «Заради миру та безпеки»
(Новоодеська ЦБС), «Євроатлантичний курс України» (Очаківська ЦБС), «Україна на
шляху до НАТО» (Новобузька ЦБС), «Наш вибір НАТО» (Снігурівська ЦБС), «Україна
– НАТО. Формула безпеки» (Первомайська ЦБС), «Рух України до НАТО» (Вітовська
ЦБС) та інші;
години інформування: «НАТО – історія створення спільної системи захисту»
(Братська ЦРБ), «НАТО - гарантія безпеки євроатлантичного регіону» (Доманівська
ЦБС), «Вступ до НАТО - стратегічний вибір України» (Єланецька ЦБС), «Користувачам
– про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції України» (КЗ «Бібліотечна
мережа м. Вознесенська») тощо;
усні бесіди та години спілкування: «Партнерство заради миру: Альянс і Міжнародне
право» (Братська ЦРБ), «Бази НАТО в Україні: реалії і домисли» (Єланецька ЦБС),
«НАТО – проблеми і перспективи» (Снігурівська ЦБС), «Євроатлантична інтеграція:
вплив на економіку України» (Казанківська ЦБС) тощо;
читацькі дебати: «Чи потрібна Україні інтеграція до НАТО?» (Березанська та
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Вітовська ЦБС);
інформаційна естафета: «Дізнайся більше про країни НАТО» (Доманівська ЦБС);
перегляд документального фільму В.Кастеллі «НАТО: свій чи чужий» (Баштанська
ЦБС, Братська ЦБС);
бібліотечні уроки: «Україна – НАТО: практичні кроки на шляху інтеграції»
(Вознесенська ЦБС), «Громадськість держави: рух за Україну в НАТО» (Братська ЦРБ).
У бібліотеках закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти постійно
функціонують виставки «Політика. НАТО. Україна», «НАТО на шпальтах періодичних
видань», «Євроатлантичний калейдоскоп» та інші
12. Провести у взаємодії з громадськими організаціями та науковими установами загальнонаціональні, регіональні фокусні соціологічні
дослідження з питань поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції України та ставлення
громадськості до вступу України в НАТО
Поглиблення
формування
розуміння і
підтримки
жителями
Миколаївської
області
державної
політики у сфері
євроатлантичної
інтеграції та
практичних
кроків щодо
зближення 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 до Північноатлантичного Альянсу 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 51%
респондентів підтримали євроатлантичну інтеграцію України.
На офіційному сайті Первомайської райдержадміністрації розміщено плагін для
голосування на тему: «Чи підтримуєте Ви вступ України до НАТО?». Наразі, 49%
опитуваних позитивно оцінили вступ України до НАТО.
Протягом липня 2018 року у Кривоозерському районі проведено соціологічне
опитування «Вивчення громадської думки щодо поінформованості громадськості про
державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції». За результатами опитувань
підтримку курсу України на вступ до НАТО висловили 46% респондентів.
Також вивчення думки громадськості щодо євроатлантичної інтеграції України
проведено у Доманівському районі, де 42% опитаних висловились за підтримку співпраці
України та НАТО
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професійно-технічних навчальних закладів, навчальні семінари, конференції, засідання за круглим столом, тематичні лекції для студентів вищих
навчальних закладів з питань євроатлантичної інтеграції України
Підвищення
рівня розуміння
та довіри з боку
жителів
Миколаївської
області до засад,
принципів,
політики та
діяльності 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.
Протягом ІІІ кварталу 2018 року в загальноосвітніх школах області на тему
євроатлантичної інтеграції України відбулися:
тематичні уроки: «Євроатлантична інтеграція України» (ЗОШ Братського району),
«Україна-НАТО. Історія співробітництва» (ЗОШ м. Южноукраїнська), «НАТО і Україна:
нові виклики і багатонаціональні військові навчання» (ЗОШ Снігурівського району)
«Європейський Союз та НАТО – партнери України» (ЗОШ м. Миколаєва) та інші;
лекції для учнів старших класів: «Україна-НАТО: безпека через партнерство та
співробітництво» (ЗОШ Березанського району),
«Безпека України в контексті
партнерства та співробітництва з НАТО» (ЗОШ Братського району) тощо;
семінари: «Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ» (ЗОШ Баштанського
району), «Проблеми і перспективи інтеграції України до Північно-Атлантичного
Альянсу» (ЗОШ Новобузького району) та інші;
засідання за «круглим столом»: «Стан та перспективи співробітництва УкраїнаНАТО» (ЗОШ Березанського району), «Перспективи співробітництва Україна – НАТО»
(ЗОШ Братського району), «Державна політика у сфері євроатлантичної інтеграції
України» (ЗОШ Вітовського району), «Україна-НАТО» (ЗОШ Новобузького району)
тощо;
інформаційні хвилинки: «Євроатлантична інтеграція України» (ЗОШ Баштанського
району), «Україна – НАТО» (ЗОШ м. Южноукраїнська), «Що ми знаємо з питань
державної політики у сфері Євроатлантичної інтеграції України» (ЗОШ Доманівського
району) та інші;
бесіди: «Перспективи співробітництва: Україна – НАТО» (ЗОШ Братського району),
«Євроатлантична інтеграція України» (ЗОШ Єланецького району), «Сучасні міфи про
НАТО» (ЗОШ Снігурівського району); «Україна-НАТО. Історія співробітництва»
(ЗОШ Вознесенського району) тощо;
інформаційно – роз’яснювальні години: «Переваги євроатлантичної інтеграції
України» (ЗОШ Березанського району), «Позитивні та негативні риси вступу України в

Облдержадміністрація, ІІІ квартал
райдержадміністрації, 2018 року
виконавчі органи
міських (міст
обласного значення)
рад (за узгодженням)

8
НАТО» (ЗОШ Кривоозерського району), «Україна в НАТО – ключ безпеки»,
(ЗОШ Вітовського району), «НАТО як організація колективної безпеки»
(ЗОШ Снігурівського району) 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.
18. Проводити моніторинг:
2) висвітлення засобами масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери поширення інформації з питань співробітництва України з
НАТО
Підвищення
рівня розуміння
та довіри з боку
жителів
Миколаївської
області до засад,
принципів,
політики та
діяльності НАТО

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 ІІІ кварталу 2018 року з цієї тематики місцевими періодичними
друкованими засобами масової інформації розміщено понад 90 публікацій, з початку
2018 року – 390 матеріалів.
Також у звітному періоді місцевими інтернет-виданнями розміщено понад
180 повідомлень, присвячених співпраці України з НАТО, з початку 2018 року –
630 публікацій
______________________________________________
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