МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19.02.2019

Миколаїв

№ 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
Відповідно до статей 2, 25 Закону України «Про місцеві
адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від
2019 року № 35-р «Про затвердження плану заходів на 2019
реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості
євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки», з метою
інформування жителів Миколаївської області щодо євроатлантичної
України:

державні
ЗО січня
рік щодо
з питань
широкого
інтеграції

1. Затвердити план заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України на 2017-2020 роки у Миколаївській області (далі - план
заходів), що додається.
»

2. Доручити керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації,
головам райдержадміністрацій та запропонувати міським (міст обласного
значення) головам, сільським, селищним, міським головам об’єднаних
територіальних громад забезпечити виконання плану заходів та інформувати
про хід його виконання управління інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації щокварталу до 15 числа останнього місяця
звітного періоду за встановленою формою (додаток).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник голови
облдержадміністрації, виконувач
функцій і повноважень голови
облдержадміністрації

В. БОНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Миколаївської обласної
державної адміністрації
від 19.01.2019 № 42-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості
з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки у Миколаївській області
Комунікаційні цілі
Концепції
І.Поглиблення
формування
розуміння
і
підтримки
жителями
Миколаївської
області державної
політики у сфері
євроатлантичної
інтеграції
та
практичних кроків
щодо зближення 3
НАТО

Найменування заходу

Цільова
аудиторія
1. Забезпечувати підготовку та Населення
сприяти висвітленню у засобах області
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

Джерела
Відповідальні за виконання
Строк
фінансування
виконання
Не потребує Управління інформаційної Протягом
фінансування діяльності та комунікацій з 2019 року
громадськістю
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі органи міських
(міст обласного значення)
рад, сільських, селищних,
міських рад об’єднаних
територіальних громад (за
узгодженням)

2
сектору безпеки та оборони
України
відповідно
до
стандартів та рекомендацій
НАТО
2. Забезпечувати підготовку та Інтернетрозміщення
на
веб-сайтах користувачі
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

Не потребує Управління інформаційної Протягом
фінансування діяльності та комунікацій з 2019 року
громадськістю
облдержадміністрації,
відділ комп’ютерного та
господарського
забезпечення
апарату
облдержадміністрації,
департамент економічного
розвитку та регіональної
політики
облдержадміністрації,
департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
управління
екології
та
природних
ресурсів
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі органи міських
(міст обласного значення)
рад, сільських, селищних,
міських рад об’єднаних
територіальних громад (за
узгодженням)
А

з

ІІ.Підвищення
рівня розуміння та
довіри
з
боку
жителів
Миколаївської
області до засад,
принципів,

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

Регіональні
засоби
масової
інформації

4.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

Студенти
Не потребує
закладів
фінансування
вищої освіти
та
учні
закладів
професійної
(професійнотехнічної) та
загальної
середньої
освіти

Управління
культури, Протягом
національностей та релігій 2019 року
облдержадміністрації,
департамент освіти і науки
облдержадміністрації

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

Студенти
Не потребує
закладів
фінансування
вищої освіти
та
учні
закладів
професійної
(професійно-

Департамент освіти і науки Протягом
облдержадміністрації,
2019 року
райдержадміністрації,
виконавчі органи міських
(міст обласного значення)
рад, сільських, селищних,
міських рад об’єднаних

Не потребує Управління інформаційної Протягом
фінансування діяльності та комунікацій з 2019 року
громадськістю
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі органи міських
(міст обласного значення)
рад (за узгодженням)

л

4
політики
та навчальні
семінари,
діяльності НАТО
конференції,
засідання
за
«круглим столом», тематичні
лекції для студентів закладів
вищої
освіти
з
питань
євроатлантичної
інтеграції
України

технічної) та
загальної
середньої
освіти

2.Проводити
тематичні Населення
пізнавальні
заходи
в області
бібліотечних закладах області

територіальних громад (за
узгодженням)
*
*

Не потребує Управління
культури, Протягом
фінансування національностей та релігій 2019 року
облдержадміністрації,
виконавчі органи міських
(міст обласного значення)
рад, сільських, селищних,
міських рад об’єднаних
територіальних громад (за
узгодженням)
А

*

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

1. Забезпечити розміщення на Інтернетголовній сторінці офіційних користувачі
веб-сайтів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
виконавчих органів міських
(міст обласного значення) рад
банера із посиланням на вебпортал «Україна-НАТО»

Не потребує Відділ комп’ютерного та Березень
фінансування господарського
2019 року
забезпечення
апарату
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі органи міських
(міст обласного значення)
рад (за узгодженням)

5
2. Внесення до програм і
навчальних
планів
курсів
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників
закладів загальної середньої
освіти
питань
щодо
роз’яснення
невійськових
ініціатив
НАТО,
співробітництва
України
з
НАТО, ролі НАТО у зміцненні
міжнародної
стабільності
і
безпеки

IV.Підвищення
рівня
розуміння
жителями
Миколаївської
області
необхідності
посилення
міжнародного

Педагогічні
працівники
закладів
загальної
середньої
освіти

Не потребує Департамент освіти і науки Протягом
фінансування облдержадміністрації
2019 року

3.Проводити
соціологічні Населення
дослідження щодо ставлення області
громадськості * до
вступу
України в НАТО та підтримки
державної політики у сфері
євроатлантичної інтеграції

Не потребує Райдержадміністрації,
Протягом
фінансування виконавчі органи міських 2019 року
(міст обласного значення)
рад, сільських, селищних,
міських рад об’єднаних
територіальних громад (за
узгодженням)

1.Забезпечити
тренінгів,
короткострокових
семінарів
з
євроатлантичної
України

Не потребує Миколаївський
обласний Протягом
фінансування центр перепідготовки та 2019 року
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних
підприємств,
установ і організацій

проведення
тематичних
навчальних
питань
інтеграції

Працівники
органів
державної
влади,
органів
місцевого
само
врядування

сприйняття
та
репутації України
шляхом
більш
тісної співпраці з
НАТО

Виконувач обов’язків начальника
управління інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

. О. ІВАНЕНКО

Додаток
до розпорядження голови
Миколаївської обласної
державної адміністрації
від 19.01.2019 № 42-р

Інформація
(назва органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування/структурного підрозділу органу виконавчої влади)

про виконання плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості
з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки у Миколаївській області
за____________ квартал 2019 року

Комунікаційні
цілі Концепції

Назва пункту
плану заходів

Стан виконання заходів

