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 ІІ кварталу 2019 року
Комунікаційні
Найменування заходу
Стан виконання
Відповідальні за
цілі Концепції
виконання
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,
науково-технічне співробітництво, реалізацію проектів у рамках Трастових фондів НАТО, реформування сектору безпеки та оборони України
відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО
Поглиблення
Забезпечувати підготовку З метою підвищення рівня підтримки жителями регіону державної Облдержадміністрація,
формування
та сприяти висвітленню у політики у сфері євроатлантичної інтеграції України та рівня довіри до райдержадміністрації,
розуміння і
засобах масової
НАТО як до інституції, яка відіграє ключову роль у зміцненні виконавчі
органи
підтримки
інформації регіональної
міжнародної безпеки, в області проводиться інформаційно- міських
(міст
громадянами
сфери розповсюдження
роз’яснювальна робота.
обласного значення)
України державної
інформації про
Висвітлення тематики євроатлантичної інтеграції України здійснюється рад (за узгодженням)
політики у сфері
невійськові ініціативи
місцевими телеканалами під час трансляції телевізійних передач:
євроатлантичної
НАТО, зокрема у сфері
«Новий день», (телеканал «Миколаїв»); «Добрий вечір», «Об’єктив
інтеграції та
екології, енергетики,
Сьогодні», «Добрий вечір» (телеканал
«НІС-ТБ»); «Телевізійний
практичних кроків
ядерної і радіаційної,
пресс-клуб», «Такі новини», «Відкрита студія» (телеканал «ТАК-ТБ»);
щодо зближення з
кібернетичної та
«Час-time» (телеканал «Сатурн»); «Муніципальна служба новин»,
НАТО.
інформаційної безпеки,
«Діалог» (телеканал «МАРТ»).
Протидія
науково-технічне
Місцеві друковані засоби масової інформації на своїх сторінках
дезінформації,
співробітництво;
висвітлюють теми співробітництва України та НАТО, реформування
спрямованої на
реалізацію проектів у
сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів та
дискредитацію
рамках Трастових фондів
рекомендацій НАТО, а також невійськових ініціатив НАТО, зокрема, у
НАТО та відносин
НАТО;
сфері екології, енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та
України з НАТО
реформування сектору
інформаційної безпеки («Вечерний Николаев» за 09.04.2019 –
безпеки та оборони
«Украинские миротворцы и награды Североатлантического Альянса»,
України відповідно до
«Вісник Первомайська» за 25.05.2019 – «НАТО пообіцяло військову
стандартів та
підтримку», «Вісник Врадіївщини» за 29.05.2019 – «Міжнародний день
рекомендацій НАТО
міротворців ООН: вражаючі факти», «Вісник Первомайська» за
01.06.2019 – «Відповідно до класифікації НАТО, «Рідне Прибужжя» за
06.06.2019 – «Володимир Зеленський : курс на ЄС і НАТО» та інші).
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Інформаційну підтримку тематиці євроатлантичної інтеграції України
забезпечують також місцеві інтернет-видання: «Преступности.нет»,
«НикВести», «Inshe.TV», «Свідок.info», «Новости N», «МyСity» (« У
Миколаєві відкрились курси «Менеджмент перевезень і логістика» в
рамках програми НАТО» https://svidok.info/en/evidence/27184 –
21.03.2019, «Ничего важнее для Украины, чем вступление в ЕС и НАТО,
нет – Порошенко» https://novosti–n.org/news/read/163988 – 26.03.2019,
«НАТО готовит меры в защиту украинских судов в Азовском и Черном
морях» https://nikvesti.com/news/politics/155421 – 03.04.2019, «У НАТО
сегодня юбилей – 70 лет»
http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/25621?style=font–
size%3A18px%3B – 04.04.2019, «Порошенко подписал программу
партнерства с НАТО»
http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/25638?style=font–
size%3A18px%3B – 04.04.2019, «НАТО принял решение о поддержке
Грузии и Украины на Черном море»
http://nikvesti.com/news/politics/155608 – 05.04.2019 «НАТО планирует
отправить в Черное море подводные лодки»,
http://nikvesti.com/news/politics/156226 – 12.04.2019,
«В НАТО уже пообещали Зеленскому поддержку и пригласили в штаб–
квартиру» https://novosti–n.org/news/read/166039
– 23.04.2019,
«В Эстонии стартуют масштабные учения под руководством НАТО – в
них
примут
участие
и
украинские
военнослужащие»
https://news.pn/ru/public/216415 – 29.04.2019, «Парубий одобрил
проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в 2020 году»
https://inshe.tv/politics/2019–05–02/432632 – 02.05.2019 https://novosti–
n.org/news/read/166144
– 25.04.2019, «Мы обеспечиваем «новое
европейское лицо» пограничной службы и ее способность эффективно
работать
по
стандартам
НАТО,
–
Порошенко
https://news.pn/ru/politics/216590 – 03.05.2019, «В порт Одессы зашел
разведывательный
корабль
Великобритании»
https://news.pn/ru/public/216741
– 06.05.2019, «Вступление в ЕС
поддерживают 57% украинцев, в НАТО – почти половина»
https://mycity.mk.ua/news/415897 – 16.05.2019, «НАТО ввело в Черное
море шесть кораблей»
http://nikvesti.com/news/incidents/155341 –
21.05.2019
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3. Забезпечувати підготовку та розміщення на вебсайтах 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,
спрямованої на
дискредитацію
НАТО та відносин
України з НАТО

Забезпечувати підготовку
та розміщення на
вебсайтах місцевих
органів виконавчої влади,
органів місцевого
самоврядування та їх
сторінках 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

На головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації
забезпечено оновлення рубрики «Євроатлантична інтеграція», у якій
станом на 20.06.2019 розміщено 25 публікацій, 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 2019 рік в Миколаївській області протягом
І кварталу 2019 року;
інформацію про виконання окремих заходів Річної національної
програми під егідою Комісії Україна-НАТО за 2018 рік.
Відповідні рубрики оновлено на вебсайтах 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 (вебсайти Арбузинської, Баштанської, Березанської,
Вітовської, Єланецької, Доманівської, Кривоозерської, Казанківської,
Новобузької,
Новоодеської,
Очаківської,
Снігурівської
райдержадміністрацій, Первомайської та Южноукраїнської міської ради
тощо).
На офіційних вебсайтах 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

Облдержадміністрація,
райдержадміністрації,
виконавчі органи
міських (міст
обласного значення)
рад (за узгодженням)
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інтеграції України («Наша армія і оборонний сектор відповідатимуть
стандартам НАТО – Президент затвердив Річну нацпрограму під егідою
Комісії Україна – НАТО на 2019 рік» - 11.04.2019, «Співробітництво
Україна-НАТО у сфері економіки» - 11.04.2019 (Березнегуватська РДА),
«Порошенко підписав указ про європейську та євроатлантичну
інтеграцію України» - 20.04.2019
«Курс на повноправне членство у ЄС і НАТО залишається незмінним
зовнішньополітичним пріоритетом України – Володимир Зеленський» 04.06.2019 (Новоодеська РДА), «Стабільна та оборонноздатна Україна є
невід'ємним елементом европейської безпеки- Володимир Зеленський»
– 04.06.2019 (Новобузька РДА), «Курс на повноправне членство у ЄС і
НАТО залишається незмінним зовнішньополітичним пріоритетом
України – Володимир Зеленський» – 04.06.2019 (Очаківська РДА),
«Україна готова взяти на себе довгоочікувані зобов’язання та розпочати
виконання Плану дій щодо членства в НАТО – Президент» – 04.04.2019
(Веселинівська РДА), «Петро Порошенко та Єнс Столтенберг
обговорили співпрацю України та НАТО на найближчі роки» –
10.04.2019, «Стабільна та обороноздатна Україна є невід’ємним
елементом європейської безпеки – В.Зеленський» – 10.06.2019
(Доманівська РДА), «Курс на повноправне членство у ЄС і НАТО
залишається незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України –
Володимир Зеленський» – 04.06.2019 (Казанківська РДА), «Стабільність
та обороноздатність України є невід’ємними елементами європейської
безпеки – Володимир Зеленський» – 31.05.2019 (Новобузька РДА)
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
Забезпечити
В Миколаївській області створено та функціонує Центр питань Облдержадміністрація,
розуміння та довіри функціонування
євроатлантичної інтеграції України в обласній універсальній науковій обласні бібліотеки,
з боку жителів
інформаційних центрів з
бібліотеці. В центрі створено інформаційний куточок «Україна-НАТО: навчальні заклади
Миколаївської
питань євроатлантичної
час вибору», де представлено інформаційно-роз’яснювальні матеріали, культури (за
області до засад,
інтеграції України в
зокрема, 23 примірники друкованих видань та 2 примірники на узгодженням)
принципів, політики обласній універсальній
електронних носіях з тематики євроатлантичної інтеграції. Протягом
та діяльності НАТО науковій бібліотеці та
ІІ кварталу 2019 року книги з цієї виставки було видано понад
бібліотеках закладів вищої 110 разів.
освіти, проводити на їх
Відповідні інформаційні центри з питань євроатлантичної інтеграції

базі публічні заходи з
питань державної
політики у сфері
євроатлантичної інтеграції
України.
Проводити тематичні
пізнавальні заходи в
бібліотечних закладах
області
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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 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 ІІ кварталі 2019 року відбулися:
книжкові виставки, інформаційні полички та перегляди літератури: «Рух
України до НАТО», «Євроатлантична інтеграція: реалії та перспективи»,
«Україна і НАТО: від співробітництва до інтеграції» (Арбузинська ЦРБ)
«Україна – НАТО: безпека через партнерство» (Березнегуватська ЦБС),
«Державна політика України у сфері євроатлантичної інтеграції та рівня
довіри до НАТО» (Вітовська ЦБС), «Розвиток співпраці України і
НАТО» (Первомайська міська ЦБС), «Молоді про НАТО», «Україна –
НАТО» (Веселинівська ЦБС),
«Україна - НАТО - особливе
партнерство» (Доманівська ЦБС), «Україна - НАТО: стратегічне
партнерство», «Взаємини України і НАТО в контексті захисту
державних інтересів та національної безпеки», «Україна на шляху до
НАТО», «Євроатлантична інтеграція України — виклики та
можливості», «Україна - НАТО: «за» та «проти», «Шляхом
євроатлантичної інтеграції», «Україна в глобальному політичному
процесі: північноатлантичний вектор розвитку», «Євроатлантична
інтеграція України: можливості та перспективи» (Миколаївська міська
ЦБС), "Україна - НАТО" (Казанківська ЦБС), «Країни-партнери НАТО»,
« Країни-члени НАТО» (Снігурівська ЦБС) ;
усні бесіди та години спілкування: «Плану стратегічних реформ та
інших заходів, необхідних для підготовки України до членства в
НАТО», «Ознайомлення з Указом ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 117/2019 Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна
– НАТО на 2019 рік» (Вітовська ЦБС), «Чому НАТО?» (Первомайська
міська ЦБС), «Що таке НАТО?», «Україна та НАТО: перспективи
розвитку» (Очаківська ЦБС), «Безпека через партнерство: співпраця
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країн-партнерів з НАТО» (Доманівська ЦБС), «НАТО: від
Брюссельського договору до сьогодення», «Україна в НАТО – ключ
безпеки» (Снігурівська ЦБС);
читацькі дебати: «Україна – НАТО: розмаїття культур» (Братська ЦБС)
бібліопрезентації: «НАТО-Україна. Безпека. Захист. Стабільність»
(Братська ЦБС), «Мій вибір НАТО» (Первомайська міська ЦБС);
бібліотечні уроки: «Співробітництво Україна-НАТО як каталізатор
реформ» (Братська ЦБС);
усні журнали: «НАТО: від Брюссельського договору до сьогодення»
(Вітовська ЦБС);
засідання круглих столів: «Україна та держави-члени НАТО - спільні
демократичні цінності» (Вітовська ЦБС);
конкурси, вікторини: «Перевір свої знання про НАТО» (Новоодеська
ЦБС), «Цікаві факти про НАТО» (Очаківська міська ЦБС);
відео-перегляди: «НАТО – Україна: мирна місія ХХІ століття», «НАТО і
Україна: нові виклики і багатонаціональні військові навчання»
(Баштанська ЦБС), «Здійснення заходів з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері», «Україна – НАТО.
Європейська правда» (Вітовська ЦБС);
електронні презентації: «НАТО-Україна. Безпека. Захист. Стабільність»
(Братська ЦБС);
перегляд фільму: «НАТО – свій чи чужий?» (Баштанська ЦБС,
Южноукраїнська міська ЦБС, Вознесенська ЦБС, Новобузька ЦБС)
10. Забезпечувати систематичне наповнення, оптимізацію та підтримку тематичного вебпорталу «Україна — НАТО», у тому числі шляхом
розміщення банера на офіційних вебсайтах центральних органів виконавчої влади та інших державних органів
Підвищення рівня
розуміння та довіри
з боку громадян
України до засад,
принципів, політики
та діяльності НАТО

Забезпечити розміщення
на
головній
сторінці
офіційних
вебсайтів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
виконавчих
органів
міських (міст обласного
значення) рад банера із
посиланням на вебпортал

На головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації
розміщено банер з посиланням на тематичний вебпортал «УкраїнаНАТО», 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.
Відповідні банери розміщено на головних сторінках вебсайтів

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

«Україна-НАТО»
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райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад

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

Проводити
соціологічні
дослідження
щодо
ставлення громадськості
до вступу
України в
НАТО
та
підтримки
державної політики у
сфері
євроатлантичної
інтеграції

Протягом ІІ 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 Баштанської райдержадміністрації у
Фейсбук
(https://www.facebook.com/bashtrda/posts/1620378128082168)
започатковано проведення соціологічного дослідження щодо ставлення
громадськості до вступу країни до НАТО.
Очаківською райдержадміністрацією запроваджено анкету для
проведення соціологічного дослідження щодо ставлення громадськості
до вступу України в НАТО та поінформованості населення району із
зазначеного питання.
На офіційному сайті Снігурівської райдержадміністрації розміщено
плагін з соціологічним опитуванням на тему “Чи підтримуєте Ви вступ
України до НАТО?”. Станом на 13 червня 2019 року в опитуванні взяли
участь 99 осіб, з яких 58 (59%) висловились за підтримку до вступу
України до НАТО, 41 особа (41%) висловилась проти

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

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

Проводити
тематичні
уроки, виховні години,
бесіди, диспути, конкурси
творчих
робіт,
інформаційні
марафони
для
учнів
закладів
загальної середньої та
професійної (професійно-

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.

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

інтеграції
та
практичних кроків
щодо зближення з
НАТО.
Підвищення рівня
розуміння та довіри
з боку громадян
України до засад,
принципів, політики
та діяльності НАТО

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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Протягом ІІ кварталу 2019 року в загальноосвітніх школах області на
тему євроатлантичної інтеграції України відбулися:
тематичні уроки: «Перспективи вступу України до НАТО»
(ЗОШ Березнегуватського району), Реалізація української державної
політики співробітництва з НАТО» (ЗОШ Братського району),
«Євроатлантична інтеграція України» (ЗОШ Братського району),
«Євроатлантична інтеграція України» (ЗОШ Казанківського району),
«Співробітництво України з НАТО», «Мирні відносини – запорука
успіху та розвитку держави», « Що таке НАТО» (ЗОШ Новобузького
району) ;
усні журнали, вікторини «Україна – НАТО: розмаїття культур»
(ЗОШ Снігурівського району);
класні години: «Україна на шляху до євроатлантичної інтеграції»
(ЗОШ Березнегуватського району), "Перспективи європейської
євроатлантичної інтеграції України", "Євроатлантична інтеграція
України - регіональний аспект" (ЗОШ Братського району), «Україна –
НАТО:
безпека
через
партнерство
та
співробітництво»
(ЗОШ Вітовського району), «Україна і НАТО: шлях до Європи»,
«Національна безпека України і НАТО» (ЗОШ м. Первомайська),
«Євроатлантична інтеграція України – регіональний аспект»
(ЗОШ
м.
Южноукраїнська),
«Перспективи
європейської
та
євроатлантичної інтеграції України» (ЗОШ Очаківського району),
«Перспективи
євроатлантичної
інтеграції
України»
(ЗОШ
Вознесенського
району),
«НАТО
–
це
безпека»
(ЗОШ Вознесенського району), "До реальності через міф : НАТО і
Україна" (ЗОШ Веселинівського району), «Безпека України в контексті
співпраці з НАТО», «Перевага співпраці с Північноатлантичним
Альянсом» (ЗОШ Доманівського району), «Євроінтеграція України
очима молоді», «Євроінтеграція: реалії та перспективи», «Витоки
євроінтеграції» (ЗОШ Миколаївського району);
усні журнали: «Безпека України в контексті партнерства з НАТО»
(ЗОШ Березнегуватського району), «Соціально-економічний розвиток
країн-членів НАТО», «Україна і НАТО» (ЗОШ Вітовського району);
віртуальні екскурсії: «Україна – НАТО – ЄС» (ЗОШ Вітовського
району),
«Наш
шлях
в
євроатлантичну
спільноту»
(ЗОШ Миколаївського району);
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презентації: «НАТО як міжнародна організація безпеки і оборони»
(ЗОШ Вітовського району);
лекції для учнів старших класів: «Євроатлантична інтеграція»,
«Безпека України в контексті партнерства та співробітництва з НАТО»
(ЗОШ Березнегуватського району), «Євроатлантична інтеграція»,
«Безпека України в контексті партнерства та співробітництва з НАТО»
(ЗОШ Братського району), «Україна – НАТО. Фактор безпеки»,
«Україна – НАТО: безпека через партнерство та співробітництво»,
«Значення євроатлантичної інтеграції для України» (ЗОШ Вітовського
району), «Шлях України до НАТО», «Євроатлантична інтеграція
України - регіональний аспект» (ЗОШ Новоодеського району),
«Євроатлантична інтеграція України — виклики та можливості»
(ЗОШ Кривоозерського району), «Засади і принципи діяльності НАТО»
(ЗОШ Доманівського району), «Безпека України в контексті партнерства
та співробітництва з НАТО» (ЗОШ Казанківського району), «Міфи про
НАТО» ( ЗОШ Новобузького району) ;
лекції для вчителів: «Євроатлантична інтеграція» (ЗОШ Вітовського
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), «Україна-НАТО: історія партнерства» (ЗОШ Вознесенського
району), «НАТО – Україна – шляхи співпраці» (ЗОШ Доманівського
району), «Економіка України на шляху до євроатлантичної інтеграції»
(ЗОШ Миколаївського району) ;
диспути: «Співпраця України та НАТО у плані підтримання безпеки та
стабільності на євроатлантичному просторі», «Роль молоді у
євроатлантичній інтеграції України» (ЗОШ м. Первомайська) «Україна
в
контексті
євроатлантичної
інтеграції
України»
(ЗОШ Кривоозерського району), «НАТО: за і проти», «Ми йдемо в
НАТО?» (ЗОШ Миколаївського району);
засідання круглих столів: «Стан та перспективи співробітництва Україна
– НАТО», «Співпраця України з НАТО» (ЗОШ Вітовського району),
«Співробітництво України з НАТО. Перспективи, переваги, ризики»
(ЗОШ м. Первомайська), "Україна — НАТО: "за" чи "проти" (ЗОШ
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Веселинівського району), «Євроатлантична інтеграція України», «Стан
та перспективи співробітництва Україна - НАТО», «НАТО та його роль
у підтримці міжнародної безпеки» (ЗОШ Доманівського району), «Наука
заради миру та безпеки» (ЗОШ Новобузького
району) ;
конкурси, вікторини: «Україна – НАТО: історія партнерства»
(ЗОШ м. Первомайська), «Україна і НАТО: історія партнерства»
(ЗОШ Очаківського району), «Україна – НАТО» (ЗОШ Вознесенського
району) ;
конкурси малюнків: «Співпраця заради миру: Україна – НАТО»,
«Майбутнє України» (ЗОШ м. Первомайська).
В шкільних бібліотеках оформлено виставки літератури: Україна –
НАТО: розмаїття культур», «НАТО на шпальтах періодичних видань»,
«Євроатлантичний калейдоскоп» (ЗОШ Кривоозерського району)
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
Забезпечити проведення
З метою організації підвищення кваліфікації державних Миколаївський
формування
тренінгів,
тематичних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Миколаївським обласний центр
розуміння
і короткострокових
обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації перепідготовки та
підтримки
навчальних семінарів з працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підвищення
громадянами
питань
євроатлантичної державних підприємств, установ і організацій проведено тематичний кваліфікації
України державної інтеграції України
семінар на тему: «Зовнішньополітичний, стратегічний курс України на працівників органів
політики у сфері
набуття членства в ЄС та НАТО: реалізація та перспективи».
державної влади,
євроатлантичної
Всього протягом ІІ кварталу 2019 року в центрі пройшли підвищення органів місцевого
інтеграції
та
кваліфікації із зазначених питань 28 державних службовців та посадових самоврядування,
практичних кроків
осіб місцевого самоврядування (з початку 2019 року – 61 особа)
державних
щодо зближення з
підприємств, установ і
НАТО
організацій
15. Проводити моніторинг висвітлення засобами масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери розповсюдження інформації з питань
співробітництва України з НАТО
Поглиблення
Проводити
моніторинг Облдержадміністрацією
здійснюється
системний
моніторинг Облдержадміністрація,
формування
висвітлення
засобами висвітлення місцевими засобами масової інформації заходів щодо райдержадміністрації,
розуміння
і масової
інформації реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з виконавчі органи

підтримки
громадянами
України державної
політики у сфері
євроатлантичної
інтеграції
та
практичних кроків
щодо зближення з
НАТО

11
регіональної
сфери питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки.
міських (міст
розповсюдження
Всього протягом ІІ кварталу 2019 року з цієї тематики місцевими обласного значення)
інформації
з
питань засобами масової інформації розміщено понад 290 повідомлень (з рад (за узгодженням)
співробітництва України з початку 2019 року – 550 публікацій).
НАТО
Із зазначеної кількості публікацій, присвячених співпраці України з
НАТО, періодичними друкованими засобами масової інформації
розміщено понад 55 статей (з початку року 115 ), та інтернет-виданнями
- понад 220 повідомлень (з початку року 420 повідомлень)
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