Додаток
Інформація
про виконання плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки
в Миколаївській області протягом І кварталу 2019 року
Комунікаційні
Стан виконання заходів
Відповідальні за
Стан
цілі Концепції
виконання
виконання
1. 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,
науково-технічне співробітництво, реалізацію проектів у рамках Трастових фондів НАТО, реформування сектору безпеки та оборони України
відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО
Поглиблення
З метою підвищення рівня підтримки жителями регіону державної політики у Облдержадміністрація, Захід
формування
сфері євроатлантичної інтеграції України та рівня довіри до НАТО як до інституції, яка райдержадміністрації,
виконано
розуміння і
відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки, в області проводиться виконавчі
органи протягом
підтримки
інформаційно-роз’яснювальна робота.
міських (міст обласного звітного
громадянами
Висвітлення тематики євроатлантичної інтеграції України здійснюється місцевими значення)
рад
(за періоду
України
телеканалами під час трансляції телевізійних передач: «Новий день», (телеканал узгодженням)
державної
«Миколаїв»); «Добрий вечір», «Об’єктив Сьогодні», «Добрий вечір» (телеканал
політики у сфері
«НІС-ТБ»); «Телевізійний пресс-клуб», «Такі новини», «Відкрита студія» (телеканал
євроатлантичної
«ТАК-ТБ»); «Час-time» (телеканал «Сатурн»); «Муніципальна служба новин»,
інтеграції та
«Діалог» (телеканал «МАРТ»).
практичних
Місцеві друковані засоби масової інформації на своїх сторінках висвітлюють теми
кроків щодо
співробітництва України та НАТО, реформування сектору безпеки і оборони України
зближення з
відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО, а також невійськових ініціатив
НАТО.
НАТО, зокрема, у сфері екології, енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та
Протидія
інформаційної безпеки («Южная правда» за 10.01.2019 – «Сотрудничество в
дезінформації,
оборонке», за 12.02.2019 – «Ядерная программа НАТО», за 21.02.2019 – «Корабли
спрямованої на
НАТО проведут учения в Черном море», «Зоря» за 31.01.2019 – «Глава держави:
дискредитацію
сьогодні українське військо якісно інше і має все необхідне для успішного виконання
НАТО та
бойових завдань», «Маяк» за 07.02.2019 – «Рада закріпила у Конституції курс на
відносин України НАТО та ЄС», «Вісник Первомайська» за 09.02.2019 – «Закріпили в Конституції курс
з НАТО
на ЄС і НАТО», «Вечерний Николаев» за 12.02.2019 – «Рада закрепила в Конституции
курс на ЕС и НАТО», «Вестник Прибужья» за 14.02.2019 – «Курс на ЕС и
НАТО закреплен в Конституции», «Вісті Снігурівщини» за 14.02.2019 – «Курс на
членство в Європейському Союзі і НАТО», «Прибузький вісник» за 21.02.2019 –
«Верховна Рада України закріпила в Конституції курс на ЄС і НАТО», «Рідне
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Прибужжя» за 21.02.2019 – «У 2019-му планується шість багатонаціональних навчань»
та «Безпекова конференція у Мюнхені: говорили про газ і про війну», за 28.02.2019 –
«Рада допустила войска НАТО на территорию Украины», «Вітовські вісті» за
23.02.2019 – «Рух України до ЄС і НАТО: не може бути справедливої Європи без
незалежної України», «Кривоозерщина» за 23.02.2019 - «Петро Порошенко у
Верховній Раді підписав зміни до Конституції про рух до ЄС і НАТО» тощо).
Інформаційну підтримку тематиці євроатлантичної інтеграції України
забезпечують також місцеві інтернет-видання («Подробности» за 20.02.2019 – «Ми не
питатимемо в Путіна куди нам рухатися далі – Порошенко про зміни до Конституції
щодо ЄС та НАТО» (https://podrobnosti.mk.ua/article/mi-ne-pitatimemo-v-putina-kudinam-ruhatisa-dali-porosenko-pro-zmini-do-konstitucii-sodo-es-ta-nato);
«Мк.мк.ua» за
21.02.2019 – «Вступили в силу изменения в Конституцию о курсе Украины на ЕС и
НАТО» (https://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2019/02/21/60835/); «Новости-Н» за
01.01.2019 – «Канада и Британия стали послами НАТО в Киеве» (https://novostin.org/news/read/158575.html), за 16.01.2019 – «Вступление в ЕС и НАТО - это высокий
уровень безопасности и социальных стандартов жизни украинцев, - Президент
Порошенко» (https://novosti-n.org/news/read/159502.html), за 22.01.2019 – «Наш путь –
это путь в Евросоюз и НАТО, к миру и благополучию – Президент» (https://novostin.org/news/read/159896.html), за 04.02.2019 – «Порошенко: Через 5 лет у нас будет
решение о членстве в НАТО» (https://novosti-n.org/news/read/160725.html), за 12.02.2019
– «НАТО отправит военные корабли в Черное море» (https://novostin.org/news/read/161297.html), за 14.02.2019 – «Киев запросил у НАТО отдельный пакет
помощи ВМС» (https://novosti-n.org/news/read/161388.html), за 21.02.2019 – «Вступили
в силу изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО» (https://novostin.org/news/read/161822.html), за 01.03.2019 - «Президент об интеграции Украины в ЕС и
НАТО:
Мы
окончательно
определили
свой
путь»
(https://novostin.org/news/read/162353.html), за 12.03.2019 – «В Конгрессе США поддержали
вступление
Украины
в
НАТО»
(https://novosti-n.org/news/read/163051.html);
«Преступности.НЕТ» за 10.01.2019 – «Порошенко: В 2020 году ВСУ будут способны
действовать полностью по стандартам НАТО» (https://news.pn/ru/messages/211132), за
16.01.2019 – «Вступление в ЕС и НАТО - это высокий уровень безопасности и высокие
социальные
стандарты
жизни
украинцев,
Президент
Порошенко»
(https://news.pn/ru/politics/211380), за 22.01.2019 - «Наш путь – это путь в Евросоюз и
НАТО,
к
миру
и
благополучию»,
Президент
Порошенко»
(https://news.pn/ru/messages/211674), за 29.01.2019 – «Петр Порошенко: «Украина
должна стать великой европейской державой» (https://news.pn/ru/politics/212021), за

3
02.02.2019 – «Украина готова начать закупку оружия у США и стран НАТО»
(https://news.pn/ru/politics/212204), за 04.02.2019 – «Через 5 лет у Украины будет
решение о членстве в НАТО, - Порошенко» (https://news.pn/ru/politics/212284), за
06.02.2019 – «Наше экономическое партнерство с ЕС и США - сотрудничество в
измерении
единого
евроатлантического
пространства,
Порошенко»
(https://news.pn/ru/politics/212400), за 07.02.2019 – «Рада закрепила в Конституции курс
Украины на ЕС и НАТО» (https://news.pn/ru/politics/212461), за 15.02.2019 –
«Гарантировать мир и свободу Украине, как и всем соседям России, может только
членство в НАТО и ЕС, - Порошенко» (https://news.pn/ru/politics/212892), за 17.02.2019
- «Мы не можем игнорировать вызовы безопасности» – Порошенко о роли Украины
как восточного фланга НАТО и Европы» (https://news.pn/ru/politics/212979), за
19.02.2019 – «Порошенко подписал закон о закреплении в Конституции курс Украины
на ЕС и НАТО» (https://news.pn/ru/public/213067), за 22.02.2019 – «Совместная с
Польшей и Литвой военная бригада – первая ласточка на пути в НАТО, - Порошенко»
(https://news.pn/ru/messages/213278) та інші)
3. Забезпечувати підготовку та розміщення на веб-сайтах державних органів, у соціальних мережах інформації про співробітництво України з
НАТО та заходи, які здійснюються державними органами у сфері євроатлантичної інтеграції України, зокрема у сфері екології, енергетичної,
ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки
Поглиблення
формування
розуміння і
підтримки
громадянами
України
державної
політики у сфері
євроатлантичної
інтеграції та
практичних
кроків щодо
зближення з
НАТО.
Протидія
дезінформації,

На головній сторінці офіційного веб-сайту облдержадміністрації забезпечено
оновлення рубрики «Євроатлантична інтеграція», у якій станом на 20.03.2019
розміщено 25 тематичних матеріалів, зокрема:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 35-р «Про
затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020
роки»;
розпорядження голови облдержадміністрації від 19 лютого 2019 року № 42-р «Про
затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020
роки у Миколаївській області»;
інформацію про виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік в
Миколаївській області протягом ІV кварталу 2018 року;
інформацію про виконання окремих заходів Річної національної програми під
егідою Комісії Україна-НАТО за 2018 рік.

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

Захід
виконано
протягом
звітного
періоду

спрямованої на
дискредитацію
НАТО та
відносин України
з НАТО
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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).
На офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та райдержадміністрацій у
рубриці «Новини» та на сторінках місцевих органів виконавчої влади у соціальних
мережах, зокрема у Facebook, розміщувались тематичні інформаційні повідомлення
про співробітництво України з НАТО і заходи, які здійснюють органи державної влади
у сфері євроатлантичної інтеграції України («Україна впевнено прямує до членства в
ЄС та НАТО»,- Президент» (17.01.2019), «Вдячні партнерам з країн-членів НАТО за
суттєву допомогу у розвитку спроможностей Сил спеціальних операцій - Президент
проінспектував навчання ССО» (17.01.2019), «Наш шлях – це дорога до Євросоюзу і
НАТО, до миру і добробуту – Президент» (22.01.2019), «Уряд схвалив проект Указу
Президента «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії
Україна – НАТО на 2019 рік» (30.01.2019), «Петро Порошенко та Єнс Столтенберг
обговорили співпрацю України та НАТО на найближчі роки» (18.02.2019) тощо)

9. Забезпечувати функціонування регіональних інформаційних центрів з питань євроатлантичної інтеграції України в обласних публічних
бібліотеках та бібліотеках закладів вищої освіти, 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,
принципів,
політики та
діяльності НАТО

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 2 примірники
на електронних носіях з тематики євроатлантичної інтеграції. Протягом І кварталу
2019 року книги з цієї виставки було видано понад 120 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.
Інформаційний центр щодо євроатлантичної інтеграції створено також при

Облдержадміністрація,
обласні бібліотеки,
навчальні заклади
культури (за
узгодженням)

Захід
виконано
протягом
звітного
періоду
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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 І кварталі 2019 року відбулися:
книжкові виставки, інформаційні полички та перегляди літератури: «Україна –
НАТО», «Україна – НАТО: безпека через партнерство» (Арбузинська
ЦРБ, Березнегуватська ЦБС, Казанківська ЦБС), «Україна-НАТО: час вибору»,
«НАТО – Україна: сьогодення Альянсу» (Вітовська ЦБС), «Партнерство заради миру»,
«Рух України до НАТО» (Доманівська ЦБС), «Шляхи співпраці України та НАТО»
(Новобузька ЦБС), «Що ми знаємо про НАТО» (Снігурівська ЦБС);
усні бесіди та години спілкування: «Стан та перспективи співробітництва Україна
– НАТО» (Братська ЦБС), «Інтеграція до ЄС та НАТО є пріоритетом зовнішньої
політики», «НАТО – історія створення спільної системи захисту» (Вітовська ЦБС),
«НАТО – проблеми і перспективи» (Доманівська ЦБС), «Євроатлантична інтеграція:
реалії та перспективи» (Казанківська ЦБС), «Особливості партнерства України з
НАТО», «Україна на шляху до Європи та НАТО» (Кривоозерська ЦБС), «Перспективи
євроатлантичної інтеграції України» (Очаківська ЦБС), Євроатлантична інтеграція
України – регіональний аспект» (КЗ «Бібліотечна мережа м.Вознесенська»);
дні інформації: «Україна – НАТО: практичні кроки на шляху інтеграції»
(Вітовська ЦБС), «Безпека через партнерство: співпраця країн-партнерів з НАТО»
(Доманівська ЦБС), «Шлях України до НАТО» (КЗ «Бібліотечна мережа
м.Вознесенська»);
читацькі дебати: «Україна – НАТО: розмаїття культур» (Братська ЦБС), «Україна
та НАТО: «Так» чи «Ні» (Кривоозерська ЦБС);
бібліопрезентації: «НАТО-Україна. Безпека. Захист. Стабільність» (Братська ЦБС);
бібліотечні уроки: «Співробітництво Україна-НАТО як каталізатор реформ»
(Братська ЦБС);
усні журнали: «НАТО: від Брюссельського договору до сьогодення» (Вітовська
ЦБС);
засідання круглих столів: «НАТО – Україна: мирна місія ХХІ століття» (Вітовська
ЦБС), «Євроінтеграція. Україна-НАТО» (Кривоозерська ЦБС);
електронні презентації: «НАТО – світ, безпека, міжнародне право: погляд у
майбутнє» (Вітовська ЦБС);
перегляд фільму: «НАТО – свій чи чужий?» (Вітовська ЦБС, Новобузька ЦБС,
Снігурівська ЦБС)

6
10. Забезпечувати систематичне наповнення, оптимізацію та підтримку тематичного веб-порталу «Україна — НАТО», у тому числі шляхом
розміщення банера на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади та інших державних органів
Підвищення рівня
розуміння та
довіри з боку
громадян України
до засад,
принципів,
політики та
діяльності НАТО

На головній сторінці офіційного веб-сайту облдержадміністрації розміщено
банер з посиланням на тематичний веб-портал «Україна-НАТО», на якому подано
всеохоплюючу інформацію про Організацію Північноатлантичного договору, історію і
поточний стан співробітництва Україна-НАТО у різних сферах, нормативно-правову
базу співробітництва та стратегічного курсу України на вступ до Альянсу, офіційні
заяви та інтерв’ю високопосадовців щодо євроатлантичного курсу держави.
Відповідіні
банери розміщено на головних
сторінках
веб-сайтів
райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад

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

Захід
виконано
протягом
звітного
періоду

11. Провести соціологічні дослідження щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО та відстеження змін у ставленні громадськості
щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції
Поглиблення
формування
розуміння і
підтримки
жителями
Миколаївської
області державної
політики у сфері
євроатлантичної
інтеграції та
практичних
кроків щодо
зближення з
НАТО

Протягом 1 кварталу 2019 року в районах Миколаївської області проведено
роботу з підготовки та проведення соціологічних досліджень щодо ставлення
громадськості до вступу України в НАТО та відстеження змін у ставленні
громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної
інтеграції.
Зокрема, на офіційній сторінці Вітовської райдержадміністрації в соціальній
мережі Facebook започатковано проведення опитування щодо ставлення вступу
України до НАТО. За попередніми результатами проведеного опитування 86%
респондентів висловились за підтримку співпраці України та НАТО, 14% - проти.
На офіційному сайті Снігурівської райдержадміністрації розміщено плагін з
соціологічним опитуванням на тему: «Чи підтримуєте Ви вступ України до НАТО?»
Станом на 15 березня 2019 року в опитуванні взяли участь 95 осіб, з яких 56 (59%)
висловились за підтримку до вступу України до НАТО та 39 осіб (41%) висловились
проти.
У Новобузькому районі на території міста Новий Буг волонтерами проведено
соціологічне дослідження щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО.
За результатами проведеного опитування 41% респондентів підтримали курс на вступ
до НАТО, 20% - не визначились, а 39% - проти.
Очаківською райдержадміністрацією розроблено анкету для проведення
соціологічного дослідження щодо ставлення громадськості до вступу України в
НАТО та поінформованості населення району із зазначеного питання. Анкета містить

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

Захід
виконано
протягом
звітного
періоду
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запитання: «А якщо зараз відбувався референдум з питання, чи вступати до НАТО.
Яким би був Ваш вибір - проголосувати за вступ до союзу, проти вступу або
утриматися – не брати участь у голосуванні?», «Чи вважаєте Ви членство в
НАТО найкращою гарантією національної безпеки?», «Загалом у запропонованій
альтернативі визначить НАТО як «захист» чи «загрозу» для України?», «Чи знаєте Ви
що таке НАТО?»
13. Проводити тематичні уроки, виховні години, бесіди, диспути, конкурси творчих робіт, інформаційні марафони для учнів закладів загальної
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, навчальні семінари, конференції, засідання за круглим столом, тематичні лекції для
студентів закладів вищої освіти з питань євроатлантичної інтеграції України
Поглиблення
формування
розуміння
і
підтримки
громадянами
України
державної
політики у сфері
євроатлантичної
інтеграції
та
практичних
кроків
щодо
зближення
з
НАТО.
Підвищення рівня
розуміння та
довіри з боку
громадян України
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 2017-2020 роки проводяться тематичні уроки,
виховні години, бесіди, диспути, конкурси творчих робіт, інформаційні марафони,
навчальні семінари, конференції, засідання за круглим столом, тематичні лекції тощо.
Протягом І кварталу 2019 року в загальноосвітніх школах області на тему
євроатлантичної інтеграції України відбулися:
тематичні уроки: «Реалізація української державної політики співробітництва з
НАТО», «Євроатлантична інтеграція України» (ЗОШ Братського, Казанківського
районів), «Україна і НАТО: політичний діалог і практичне співробітництво»
(ЗОШ Миколаївського району), «Що таке НАТО» (ЗОШ Новобузького району),
«Співробітництво України з НАТО», «Захист незалежності та територіальної цілісності
України»
(ЗОШ
Снігурівського
району),
«Знай
про
НАТО
більше»
(ЗОШ м. Первомайська);
години інформування: «Безпека України в контексті партнерства з НАТО»,
«Перспективи вступу України до НАТО» (ЗОШ Арбузинського, Баштанського,
Березнегуватського районів), «Перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції
України», «Євроатлантична інтеграція України
- регіональний аспект»
(ЗОШ Братського району), «Україна в НАТО – ключ безпеки», «НАТО – світ, безпека,
міжнародне право, погляд у майбутнє» (ЗОШ Кривоозерського району), «Перспективи
євроатлантичної інтеграції України», «Україна – НАТО: на шляху до співробітництва»
(ЗОШ Миколаївського району), «Країни – партнери НАТО» (ЗОШ Новобузького
району), «Перспективи євроатлантичної інтеграції України» (ЗОШ Очаківського
району), «Євроатлантична інтеграція України» (ЗОШ Снігурівського району),

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

Захід
виконано
протягом
звітного
періоду
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політики

«Реалізація
української
державної
співробітництва
з
НАТО»
(ЗОШ м. Вознесенська);
класні години: «Сильніші разом», «Роль та значення України з питань
євроатлантичної інтеграції» (ЗОШ Доманівського району), «Перспективи європейської
та євроатлантичної інтеграції України», «Сильніші разом» (ЗОШ Кривоозерського
району), «Україна на шляху до євроатлантичної інтеграції», «Перспективи
євроатлантичної інтеграції України» (ЗОШ м. Первомайська);
усні журнали: «Соціально-економічний розвиток країн-членів НАТО», «Україна і
НАТО» (ЗОШ Вітовського району), «Знай про НАТО більше» (ЗОШ Доманівського
району), «Сучасна українська «міфологія» про НАТО та євроінтеграцію в Україні»
(ЗОШ Снігурівського району);
віртуальні екскурсії: «Україна – НАТО – ЄС» (ЗОШ Вітовського району), «Україна
– НАТО: історія партнерства» (ЗОШ Снігурівського району);
презентації: «Євроатлантична інтеграція України» (ЗОШ Доманівського району);
лекції для учнів старших класів: «Євроатлантична інтеграція», «Безпека України в
контексті партнерства та співробітництва з НАТО» (ЗОШ Березнегуватського,
Братського районів), «Україна – НАТО. Фактор безпеки», «Україна – НАТО: безпека
через партнерство та співробітництво», «Значення євроатлантичної інтеграції для
України» (ЗОШ Вітоського району), «Безпека України в контексті партнерства та
співробітництва з НАТО» (ЗОШ Казанківського району), «Безпечна Україна. Безпечна
Європа та світ», «Євроатлантична інтеграція» (ЗОШ Кривоозерського району),
«Україна на шляху до євроатлантичної інтеграції» (ЗОШ Миколаївського району),
«Міфи про НАТО» (ЗОШ Новобузького району);
семінари: «НАТО - Україна – шляхи взаємодії та співпраці, «Україна на шляху до
євроатлантичної інтеграції» (ЗОШ Братського району), «Україна – НАТО: стан та
перспективи взаємовідносин», «НАТО - Україна – шляхи взаємодії та співпраці»
(ЗОШ Кривоозерського району);
диспути: «Україна – НАТО. «За» і «Проти» (ЗОШ Кривоозерського району),
«НАТО: за і проти» (ЗОШ Миколаївського району);
конференції: «Кроки до євроатлантичної
співпраці» (ЗОШ Доманівського
району);
засідання круглих столів: «Стан та перспективи співробітництва Україна – НАТО»,
«Співпраця України з НАТО» (ЗОШ Вітовського району), «Євроатлантична інтеграція
України - регіональний аспект», «Що ми знаємо з питань державної політики у сфері
Євроатлантичної інтеграції України» (ЗОШ Кривоозерського району), «Наука заради
миру та безпеки» ( Новобузький коледж МНАУ);
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конкурси малюнків: «Україна – НАТО: розмаїття культур», «Якою я бачу Україну
в ЄС і НАТО» (ЗОШ Снігурівського району).
В шкільних бібліотеках оформлено виставки літератури: «Україна на шляху до
НАТО» (ЗОШ Арбузинського району), «НАТО як міжнародна організація безпеки і
оборони»
(ЗОШ
Вітовського
району),
«Партнерство
заради
миру»
(ЗОШ Доманівського району), «НАТО на шпальтах періодичних видань»,
«Євроатлантичний калейдоскоп» (ЗОШ Кривоозерського району).
У Вознесенському професійному аграрному ліцеї оформлено виставку-міркування
«Україна – НАТО: час зближення».
Відповідні тематичні заходи відбулися у закладах вищої освіти, зокрема, у
Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського відбулось
засідання круглого столу: «Євроатлантична інтеграція України: відкритий діалог проти
міфів».
Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
розроблено курс лекцій на тему: «Стратегія національного самозбереження в умовах
гібридної війни» та «Україна в системі міжнародних відносин у роки незалежності»
14. Організувати підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки з
громадськістю та взаємодію із засобами масової інформації, за тематичними короткостроковими семінарами на тему: «Інформування громадськості
про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції України» із залученням експертів державного сектору управління, неурядових
організацій, іноземних дипломатичних представництв та представництв міжнародних організацій в Україні
Поглиблення
З метою організації підвищення кваліфікації державних службовців та Миколаївський
Захід
формування
посадових осіб місцевого самоврядування Миколаївським обласним центром обласний центр
виконано
розуміння і
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, перепідготовки та
протягом
підтримки
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій підвищення
звітного
громадянами
розроблено програми тематичних семінарів та тренінгів з питань євроатлантичної кваліфікації
періоду
України
інтеграції України: «Євроатлантична інтеграція та транскордонне співробітництво. працівників органів
державної
Переваги та недоліки вступу України до НАТО», «Сутність інтеграції як складової державної влади,
політики у сфері
частини міжнародних процесів».
органів місцевого
євроатлантичної
Всього протягом І кварталу 2019 року в центрі пройшли підвищення самоврядування,
інтеграції та
кваліфікації із зазначених питань 33 державних службовці та посадових осіб місцевого державних
практичних
самоврядування
підприємств, установ і
кроків щодо
організацій
зближення з
НАТО
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15. Проводити моніторинг висвітлення засобами масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери розповсюдження інформації з питань
співробітництва України з НАТО
Поглиблення
Облдержадміністрацією здійснюється системний моніторинг висвітлення Облдержадміністрація, Захід
формування
місцевими засобами масової інформації заходів щодо реалізації Концепції райдержадміністрації,
виконано
розуміння і
вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції виконавчі
органи протягом
підтримки
України на 2017-2020 роки.
міських (міст обласного звітного
громадянами
Всього протягом І кварталу 2019 року з цієї тематики місцевими засобами масової значення)
рад
(за періоду
України
інформації розміщено понад 260 повідомлень.
узгодженням)
державної
Із зазначеної кількості публікацій, присвячених співпраці України з НАТО,
політики у сфері
періодичними друкованими засобами масової інформації розміщено понад
євроатлантичної
60 матеріалів та інтернет-виданнями - понад 200 повідомлень
інтеграції та
практичних
кроків щодо
зближення з
НАТО
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