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 ІV кварталу 2019 року
Комунікаційні
цілі Концепції

Найменування заходу

Стан виконання

Відповідальні за
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
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 сприяти висвітленню у
засобах масової
інформації 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

З метою підвищення рівня підтримки жителями регіону державної
політики у сфері євроатлантичної інтеграції України 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: «Новий день» (телеканал «Миколаїв»); «Добрий вечір»,
(телеканал «НІС-ТВ»); «Телевізійний пресс-клуб», «Такі новини»,
«Відкрита студія» (телеканал «ТАК-ТВ»); «Час-time» (телеканал
«Сатурн»); «Муніципальна служба новин», «Діалог» (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 Врадіївщини» за 12.10.2019 – «Вперше
в історії України європейська та євроатлантична інтеграція впроваджені
в Програму діяльності Уряду, - Олексій Гончарук», «Южная правда» за
22.10.2019 – «НАТО и Украина проводят учения в Черном море» та за
05.12.2019 – «Саммит НАТО принял заявление по России», «Вісник
Первомайська» за 05.12.2019 – «Рада схвалила заяву» та інші).
Інформаційну підтримку тематиці євроатлантичної інтеграції
України
забезпечують
також
місцеві
інтернетвидання

Облдержадміністрація,
райдержадміністрації,
виконавчі
органи
міських
(міст
обласного значення)
рад (за узгодженням)
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(«Преступности.НЕТ»: 04.11.2019 - «Украина будет членом НАТО», Генсек Альянса» (https://news.pn/ru/politics/225919), 30.11.2019 - «На
саммите НАТО в Лондоне будут обсуждать Украину и Донбасс, –
Генсек Столтенберг» (https://news.pn/ru/politics/227206); «Новости-Н»:
26.10.2019 – «В НАТО создали новое командование спецопераций»
(https://novosti-n.org/news/read/177842.html); «НикВести»: 19.11.2019 –
«НАТО признает космос своей сферой для военной деятельности»
(http://nikvesti.com/news/politics/172532), 20.11.2019 – «Генсек НАТО
выступил
за
усиление
поддержки
Украины
и
Грузии»
(http://nikvesti.com/news/politics/172701), 03.12.2019 – «Рада приняла
заявление о предоставлении Украине Плана действий относительно
членства
в
НАТО»
(http://nikvesti.com/news/politics/173855);
«Шиповник»: 20.11.2019 – «В НАТО прокомментировал возвращение
Украине кораблей» (https://shipovnik.ua/novosti/v-nato-prokommentirovalvozvrashchenie-ukraine-korabley), 24.11.2019 – «В США оценили шансы
Украины вступить в НАТО» (https://shipovnik.ua/novosti/v-ssha-otsenilishansy-ukrainy-vstupit-v-nato), 30.11.2019 – «Пристайко представит
Украину на саммите НАТО»
(https://shipovnik.ua/novosti/pristaykopredstavit-ukrainu-na-sammite-nato); «Мой город»: 26.10.2019 – «В НАТО
создали
новое
командование
спецопераций»
(https://mycity.mk.ua/news/454748), 31.10.2019 – «Зеленский заявил, что
Украина
проведет
совестные
учения
с
НАТО»
(https://mycity.mk.ua/news/455655) та інші)
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

Забезпечувати підготовку
та розміщення на
вебсайтах місцевих
органів виконавчої влади,
органів місцевого
самоврядування та їх
сторінках у соціальних
мережах інформації про

На головній сторінці офіційного вебсайту облдержадміністрації
забезпечено оновлення рубрики «Євроатлантична інтеграція», у якій
станом на 16.12.2019 розміщено 30 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

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

інтеграції та
практичних кроків
щодо зближення з
НАТО.
Протидія
дезінформації,
спрямованої на
дискредитацію
НАТО та відносин
України з НАТО
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співробітництво України з 2019 року № 42-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо
НАТО та заходи, які
реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з
здійснюються державними питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки у
органами у сфері
Миколаївській області»;
євроатлантичної інтеграції
інформацію про виконання плану заходів щодо реалізації
України, зокрема у сфері
Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань
екології, енергетичної,
євроатлантичної інтеграції України на 2019 рік в Миколаївській області
ядерної і радіаційної,
протягом І, ІІ та ІІІ кварталів 2019 року;
кібернетичної та
інформація про хід виконання Річної національної програми під
інформаційної безпеки
егідою комісії Україна-НАТО за І півріччя та ІІІ квартал 2019 року тощо.
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,
Березнегуватської,
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 інтеграції України (17.10.2019
«У Миколаєві розпочалось українсько-британське навчання «Warrior
Watcher-2019»,
16.10.2019
«Олександр
Стаднік
зустрівся
з
представниками Херсонської групи Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ в Україні» (сайт Миколаївської ОДА), 31.10.2019 «Україна готова
тісніше співпрацювати з НАТО та прискорювати підготовку до членства
в Альянсі – Президент» та «Україна та НАТО продовжать спільне
зміцнення безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні – Глава
держави» (сайт Арбузинської РДА), 01.11.2019 «Президент: Ми
домовилися про оновлений пакет проектів і практичних заходів
допомоги НАТО для України» (сайт Баштанської РДА), 16.10.2019
«Віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції
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отримав право законодавчої ініціативи» та 11.10.2019 «Наша команда
продовжить курс європейської та євроатлантичної інтеграції, — Олексій
Гончарук» (сайт Новобузької РДА), 31.10.2019 «Володимир Зеленський:
Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до Програми
розширених можливостей НАТО» (сайт Новоодеської РДА), 31.10.2019
«Розпочалася зустріч Президента України з Генеральним секретарем
НАТО» та інші)
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

Забезпечити
функціонування
інформаційних центрів з
питань євроатлантичної
інтеграції України в
обласній універсальній
науковій бібліотеці та
бібліотеках закладів вищої
освіти, проводити на їх
базі публічні заходи з
питань державної
політики у сфері
євроатлантичної інтеграції
України.
Проводити тематичні
пізнавальні заходи в
бібліотечних закладах
області

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 інформаційно-роз’яснювальні матеріали,
зокрема, 23 примірники друкованих видань та 2 примірники на
електронних носіях з тематики євроатлантичної інтеграції. Протягом
ІV кварталу 2019 року книги з цієї виставки було видано понад
110 разів (з початку року 445 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 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 ІV кварталі 2019 року
відбулися:
книжкові виставки, інформаційні полички та перегляди
літератури: «Наш вибір - НАТО» «Євроатлантичний курс України»
(Арбузинська ЦБС), «Україна – НАТО: безпека через партнерство та
співробітництво» (Братська ЦБС), «Молоді про НАТО» (Веселинівська

Облдержадміністрація,
обласні бібліотеки,
навчальні заклади
культури (за
узгодженням)
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ЦБС), «Державна політика України у сфері євроатлантичної інтеграції та
рівня довіри до НАТО» (Вітовська ЦБС), «Україна – НАТО: розмаїття
культури» (Врадіївська ЦБС), «Євроатлантична інтеграція» (Новобузька
ЦБС), «Україна і НАТО: історія партнерства» (Новоодеська ЦБС),
«Історія Місії України при НАТО» (Кривоозерська ЦБС), «НАТО —
Україна. Безпека. Захист. Стабільність» (КЗ «Бібліотечна мережа
м. Вознесенська» та інші;
усні бесіди та години спілкування: «Європейська безпека під
впливом викликів сучасності» (Веселинівська ЦБС), «НАТО інституція, що відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки»
(Вітовська ЦБС), «Україна – НАТО: безпека через партнерство та
співробітництво» (Братська ЦБС), «Україна – НАТО» (Веселинівська
ЦБС), «Євроатлантична інтеграція – шлях до демократії» (Врадіївська
ЦБС), «Шляхи співпраці України та НАТО» (Новобузька ЦБС),
«Євроатлантична інтеграція України - регіональний аспект»
(Казанківська ЦБС), «Партнерство Україна – НАТО: еволюція відносин»
(Новоодеська ЦБС), «Еволюція взаємовідносин Україна - НАТО»
(Очаківська ЦБС) тощо;
читацькі дебати: «За» і «проти» вступу України до НАТО»
(Єланецька ЦБС), «Україна і НАТО: від співробітництва до інтеграції»
(Новоодеська ЦБС) та інші;
бібліопрезентації: «Україна – НАТО: розмаїття культур» (Братська
ЦБС);
бібліотечні уроки: «Наш вибір – НАТО» (Врадіївська ЦБС);
«НАТО-ЄС: співіснування, трансформація, можливості для України»
(Казанківська ЦБС), «Шлях України до НАТО» (Очаківська ЦБС) тощо;
засідання круглих столів: «Україна і НАТО: історія, сучасність і
перспективи» (Кривоозерська ЦБС), «Україна - НАТО: інтенсивний
діалог» (Новоодеська ЦБС);
конкурси, вікторини: «Що я знаю про Європейський Союз та
НАТО?» (Вітовська ЦБС), «Історія НАТО: основні етапи» (Новоодеська
ЦБС) та інші;
фотовиставки: «Все про НАТО» (Врадіївська ЦБС);
відео-перегляди: «Євроатлантична інтеграція України: реалії,
необхідність, перспективи» (Баштанська ЦБС);
перегляди фільму: «НАТО – свій чи чужий?» (Єланецька ЦБС та
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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
«Україна-НАТО»

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
райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад

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

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 ІV 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)
проводиться соціологічне дослідження щодо ставлення громадськості до
вступу країни до НАТО. За результатами опитування: 76% підтримали
євроатлантичну інтеграцію України та позитивно оцінили державну
політику у сфері євроатлантичної інтеграції, а 24% опитуваних - не
підтримали.
На офіційному сайті Снігурівської райдержадміністрації
розміщено плагін з соціологічним опитуванням на тему: «Чи
підтримуєте Ви вступ України до НАТО?». Станом на 15 грудня
2019 року в опитуванні взяли участь 137 осіб, з яких 81 особа (59%)
висловились за підтримку щодо вступу України до НАТО та 56 осіб

Райдержадміністрації,
виконавчі органи
міських (міст
обласного значення)
рад (за узгодженням)
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(41%) висловились проти.
Очаківською міською радою розроблено анкети для проведення
соціологічного дослідження щодо ставлення громадськості до вступу
України в НАТО та поінформованості населення міста із зазначеного
питання
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

Проводити
тематичні
уроки, виховні години,
бесіди, диспути, конкурси
творчих
робіт,
інформаційні
марафони
для
учнів
закладів
загальної середньої та
професійної (професійнотехнічної)
освіти,
навчальні
семінари,
конференції, засідання за
круглим
столом,
тематичні
лекції
для
студентів закладів вищої
освіти
з
питань
євроатлантичної інтеграції
України

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 ІV кварталу 2019 року в загальноосвітніх школах
області на тему євроатлантичної інтеграції України відбулися:
тематичні
уроки:
«Євроатлантична
інтеграція
України»
(ЗОШ Березанського та Братського районів), «До реальності через міф:
НАТО і Україна», (ЗОШ Веселинівського району), «Перспективи
європейської та євроатлантичної інтеграції України: політико-правовий
аспект» (ЗОШ Вітовського району), «Україна і НАТО: історія
партнерства» (ЗОШ Врадіївського району), «Реалізація української
державної політики співробітництва з НАТО» (ЗОШ Єланецького
району), «Що таке НАТО?» (ЗОШ Новобузького району), «Перспективи
європейської
та
євроатлантичної
інтеграції
України»
(ЗОШ Новоодеського та Казанківського районів), «З історії НАТО»
(ЗОШ Очаківського району), «НАТО: історія створення спільної системи
захисту» (ЗОШ м. Вознесенська), «Перспективи євроатлантичної
інтеграції України» (ЗОШ м. Миколаєва) та інші;
класні години: «Євроатлантична інтеграція», (ЗОШ Арбузинського
району), «Безпека України в контексті партнерства та співробітництва з
НАТО» (ЗОШ Братського району), «До реальності через міф: НАТО і

Облдержадміністрація,
райдержадміністрації,
виконавчі органи
міських (міст
обласного значення)
рад (за узгодженням)
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Україна» (ЗОШ Вітовського району), «Україна і НАТО: шлях до
Європи» (ЗОШ Врадіївського району), «Євроатлантична інтеграція
України – реальні аспекти» (ЗОШ Новоодеського району), «Україна і
НАТО: історія партнерства» (ЗОШ Казанківського району),
«Перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України»
(ЗОШ Первомайського району), «Питання про членство України в
НАТО» (ЗОШ м. Очаків), «Україна в НАТО – ключ безпеки»
(ЗОШ м.Вознесенська) тощо;
віртуальні екскурсії: «Наш шлях в євроатлантичну спільноту»
(ЗОШ
Березанського
району),
«Кордон
поруч
з
нами»
(ЗОШ Очаківського району) та інші;
лекції для учнів старших класів: «Безпека України в контексті
партнерства та співробітництва з НАТО», «Значення євроатлантичної
інтеграції для України» (ЗОШ Березанського району), «Україна – НАТО:
безпека через партнерство та співробітництво» (ЗОШ Врадіївського
району), «Міфи про НАТО» (ЗОШ Новобузького району), «Україна і
НАТО: шлях до Європи» (ЗОШ Новоодеського району), «Еволюція
взаємовідносин Україна - НАТО» (ЗОШ Очаківського району), «НАТОУкраїна: сьогодення Альянсу» (ЗОШ м. Вознесенська) тощо;
семінари: «Перспективи європейської євроатлантичної інтеграції
України» (ЗОШ Братського району), «Перспективи євроатлантичної
інтеграції для України» (ЗОШ Очаківського району), «НАТО: від
Брюссельського договору до сьогодення» (ЗОШ м. Первомайська);
засідання круглих столів: «Співпраця України з НАТО»
(ЗОШ Березанського району), «Україна — НАТО: «за» чи «проти»
(ЗОШ Веселинівського району), «Стан та перспективи співробітництва
Україна – НАТО» (ЗОШ Врадіївського району), «Наука заради миру і
безпеки» (ЗОШ Вітовського та Новобузького районів), «Україна –
НАТО. Формула безпеки» (ЗОШ м. Очаків), «НАТО-Україна: мирна
місія ХХІ століття» (ЗОШ м. Вознесенська), «Безпечна Україна.
Безпечна Європа. Безпечний світ» (ЗОШ м. Первомайська) та інші;
усні журнали: «Соціально-економічний розвиток країн-членів
НАТО» (ЗОШ Березанського району), «Шлях України до НАТО»
(ЗОШ Очаківського району), «Актуальні проблеми інтеграції України в
НАТО» (ЗОШ м. Вознесенська) тощо;
В шкільних бібліотеках оформлено
виставки літератури:
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«Співробітництво України з НАТО» (ЗОШ Березанського району),
«НАТО на шпальтах періодичних видань» (ЗОШ Вознесенського
району), «Євроатлантичний калейдоскоп» (ЗОШ Кривоозерського
району), «Партнерство заради миру» (ЗОШ м. Очаків), «Історія
створення і розвитку НАТО» (ЗОШ м. Миколаєва) та інші
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
формування
розуміння
і
підтримки
громадянами
України державної
політики у сфері
євроатлантичної
інтеграції
та
практичних кроків
щодо зближення з
НАТО

Забезпечити проведення
тренінгів,
тематичних
короткострокових
навчальних семінарів з
питань
євроатлантичної
інтеграції України

З метою організації підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Миколаївським
обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій проведено тематичний
семінар на тему: «Зовнішньополітичний, стратегічний курс України на
набуття членства в ЄС та НАТО: реалізація та перспективи».
Всього протягом ІV кварталу 2019 року в центрі пройшли
підвищення кваліфікації із зазначених питань 62 державних службовці
та посадових осіб місцевого самоврядування (з початку 2019 року –
176 осіб)

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

15. Проводити моніторинг висвітлення засобами масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери розповсюдження інформації з питань
співробітництва України з НАТО
Поглиблення
формування
розуміння
і
підтримки
громадянами
України державної
політики у сфері
євроатлантичної
інтеграції
та

Проводити
моніторинг
висвітлення
засобами
масової
інформації
регіональної
сфери
розповсюдження
інформації
з
питань
співробітництва України з
НАТО

Облдержадміністрацією здійснюється системний моніторинг
висвітлення місцевими засобами масової інформації заходів щодо
реалізації Концепції вдосконалення інформування
громадськості
з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки.
Всього протягом ІV кварталу 2019 року з цієї тематики місцевими
засобами масової інформації розміщено понад 180 повідомлень
(з початку 2019 року – 963 публікації).
Із зазначеної кількості публікацій, присвячених співпраці України
з НАТО, періодичними друкованими засобами масової інформації

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

практичних кроків
щодо зближення з
НАТО
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розміщено понад 30 статей (з початку року 193), та інтернетвиданнями понад 150 повідомлень (з початку року 770 повідомлень)

_________________________________________

