Інформація про хід виконання Річної національної Програми під егідою Комісії Україна-НАТО у 2018 році
№

Зміст заходу

Інформація про виконання
Розділ І Політичні та економічні питання

Децентралізація
Надання
організаційно-методичної
У звітному періоді облдержадміністрацією проводилася робота з
допомоги об’єднаним територіальним надання методичної та консультаційної допомоги об’єднаним
громадам у розробленні та реалізації територіальним громадам (далі – ОТГ) області з питань розробки
проектів розвитку їх інфраструктури
проектних заявок, які можуть реалізовуватися за рахунок субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
громад.
Обласними територіальними громадами розроблено 129 проектних
заявок, спрямованих на розвиток освіти, медицини, культури та спорту,
капітального ремонту покриття вулиць, доріг, провулків, благоустрою
території громад, придбання сантехніки для комунальних підприємств та
інше на суму 86,2 млн грн
1.1.1.7
Свобода слова та інформаційна політика
Забезпечення відповідно до компетенції
Протягом року 11районних газет пройшли перереєстрацію у
та в порядку, визначеному ЗУ «Про Головному територіальному управління юстиції у Миколаївській області у
реформування державних і комунальних зв’язку з виходом органів виконавчої влади та органів місцевого
друкованих засобів масової інформації», самоврядування зі складу засновників (співзасновників) цих комунальних
здійснення
подальших
заходів
з ЗМІ.
реформування державних і комунальних
Загалом, за даними Головного територіального управління юстиції,
друкованих засобів масової інформації
у Миколаївській області станом на 01.12.2018 року 18 друкованих видань
отримали нові свідоцтва та є приватними підприємствами
1.2.1.4.
Інформування громадськості про співробітництво України з НАТО
Здійснення
співпраці
з
Мережею
В травні в Національному університеті кораблебудування
партнерства
Україна-НАТО
щодо ім.адм. Макарова за ініціативи Центру інформації та документації НАТО в
підвищення
рівня
обізнаності Україні відбулась виставка «Формула безпеки Україна-НАТО»,
громадянського суспільства, а також з присвячена 20-річчю підписання Хартії про особливе партнерство між
1.1.1.1.

громадянськими
об’єднаннями
та
недержавними організаціями України, які
займаються проблематикою відносин
України
з
НАТО
і
питаннями
євроатлантичної безпеки

Забезпечення виконання плану заходів
щодо реалізації Концепції вдосконалення
інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції на 2018 рік,
затвердженого розпорядженням КМУ від
14.02.2018 №109-р

Розміщення на офіційних веб-порталах та
в офіційних друкованих виданнях
інформації
з
актуальних
питань
співробітництва з НАТО.

Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору.
19 проводилася зустріч керівництва області з директором Центру
інформації та документації НАТО в Україні пані Барборою Маронковою
та семінар-тренінг «Синергія громадських та урядових інституцій щодо
інформування суспільства з питань євроатлантичної інтеграції» за участю
представників Центру інформації та документації НАТО в Україні.
Протягом року навчально-науковим центром з європейської та
євроатлантичної інтеграції Чорноморського національного університету
імені П.Могили продовжувалась співпраця з громадською спілкою
«Всеукраїнська ліга Україна – НАТО в Україні».
Протягом року в загальноосвітніх закладах відбувались тематичні
уроки, лекції, засідання, бесіди, інформаційні хвилинки на тему
євроатлантичної інтеграції, в бібліотечних закладах та в вищих
навчальних закладах культури і мистецтв проводилися пізнавальні уроки,
книжкові виставки, години інформування, читацькі дебати, бібліотечні
уроки з цих питань.
З метою 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 стосовно ставлення громадськості
до НАТО та визначення факторів впливу на підтримку.
Облдержадміністрацією організовано прийоми делегацій Посольств
держав - членів НАТО: Литовської Республіки, Федеративної Республіки
Німеччина, Королівства Бельгія та Королівства Нідерланди.
На
веб-сайті
облдержадміністрації
розміщено
тематичні
інформаційні повідомлення про співробітництво України з НАТО:
- інформацію про виконання окремих заходів Річної національної
програми під егідою Комісії Україна-НАТО за 2017 рік, Указ Президента
України від 28 березня 2018 року № 89/2018 «Про затвердження Річної
національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 рік» в
рубриці «Євроатлантична інтеграція»;

- інформаційні повідомлення «Президент про визнання НАТО
прагнення України до набуття повноцінного членства: Наша наступна
амбіція – План дій щодо членства в Альянсі», «У Миколаєві
функціонуватиме виставка «Формула безпеки Україна-НАТО», «Повна
інтеграція України в євроатлантичну систему – це найбільша загроза для
російської агресії – Президент про Саміт НАТО в Брюсселі», «Вітаю
рішення Саміту НАТО щодо зміцнення партнерства з Україною та наших
незаперечних перспектив євроатлантичної інтеграції – Президент»,
«Президент підписав Указ «Про річні національні програми під егідою
Комісії Україна-НАТО», «Президент України провів зустріч з Головою
Парламентської асамблеї НАТО» та інші.
Відповідні інформаційні матеріали розміщувались і на сторінках
місцевих органів виконавчої влади у соціальних мережах, зокрема, у
Facebook. Висвітлення тематики євроатлантичної інтеграції здійснюється
місцевими телеканалами під час трансляції телевізійних передач, місцеві
друковані засоби масової інформації на своїх сторінках висвітлюють теми
співробітництва України та НАТО, реформування сектору безпеки і
оборони відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО, а також
невійськових ініціатив НАТО, зокрема у сфері екології, енергетичної,
ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки. Всього
протягом року з цієї тематики місцевими періодичними друкованими
засобами масової інформації було розміщено понад 510 матеріалів.
Інформаційну підтримку євроатлантичної інтеграції України
забезпечують місцеві інтернетвидання, так в них розміщено понад 860
публікацій.

