УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
08.09.2017

№ 793/А-2017

Про затвердження плану заходів Одеської
обласної державної адміністрації щодо
реалізації
Концепції
вдосконалення
інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на
2017 рік
Відповідно до статей 2, 6, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від
11 травня 2017 року № 308-р «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік», з метою підвищення рівня
підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної
інтеграції:
1. Затвердити план заходів Одеської обласної державної адміністрації
щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з
питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік (далі – план заходів),
що додається.
2. Департаментам Одеської обласної державної адміністрації: освіти і
науки, з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами, управлінням Одеської обласної державної
адміністрації: культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини, комунікацій та інформаційної політики, інвестицій,
міжнародного та міжрегіонального співробітництва відповідно до
компетенції забезпечити належне, повне та всебічне виконання плану
заходів.
3. Районним державним адміністраціям затвердити плани заходів щодо
реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік на відповідних територіях та
до 25 вересня цього року надати їх управлінню комунікацій та інформаційної
політики Одеської обласної державної адміністрації.

4. Структурним підрозділам Одеської обласної державної адміністрації,
зазначеним у пункті 2 цього розпорядження, районним державним
адміністраціям надавати управлінню комунікацій та інформаційної політики
Одеської обласної державної адміністрації щокварталу до 18 числа
останнього місяця звітного періоду інформацію про виконання відповідних
планів заходів.
5. Управлінню комунікацій та інформаційної політики Одеської
обласної державної адміністрації узагальнити надану інформацію та
щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду інформувати
обласну державну адміністрацію про виконання плану заходів.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови – керівника апарату обласної державної адміністрації.

Голова обласної
державної адміністрації

М.В.Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
08.09.2017 № 793/А-2017
План заходів Одеської обласної державної адміністрації щодо реалізації
Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік
№з/п

Комунікаційні
цілі Концепції

Найменування заходу

1

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

Сприяння висвітленню
засобами
масової
інформації
загальнодержавної
та
регіональної
сфери
поширення інформації з
питань співробітництва
України з НАТО
Проведення в обласному
центрі публічних заходів
із
залученням
представників
органів
державної
влади,
громадських організацій,
представників структур

Цільова
аудиторія

Джерела
фінансування

Відповідальні за
виконання

Строк
виконан
ня
Протягом
та року

Всі
категорії Не потребує
населення
області

Управління
комунікацій
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Всі
категорії Не потребує
населення
області

Управління
інвестицій,
міжнародного
міжрегіонального
співробітництва,
управління
комунікацій

Протягом
року
та

та

НАТО
та
посольств
держав – членів НАТО,
акредитованих в Україні,
а також засобів масової
інформації
Забезпечення проведення
заходів, присвячених 20й річниці підписання
Хартії
про
особливе
партнерство
між
Україною
та
Організацією
Північноатлантичного
альянсу

Проведення тематичних
семінарів, лекцій для
учнів загальноосвітніх і
професійно-технічних
навчальних закладів та
студентів
вищих
навчальних закладів з
питань
державної
політики
у
сфері

Всі
категорії Не потребує
населення
області,
громадяни
держав - членів
НАТО
та
держав
партнерів
НАТО,
українська
громада
за
кордоном
Учні
Не потребує
загальноосвітніх
і
професійнотехнічних
навчальних
закладів
та
студенти вищих
навчальних
закладів
І-ІV

інформаційної
політики
облдержадміністрації,
інститути
громадянського
суспільства
(за
згодою)
Управління
Протягом
інвестицій,
року
міжнародного
та
міжрегіонального
співробітництва
облдержадміністрації

Департамент освіти і Протягом
науки
року
облдержадміністрації

євроатлантичної
інтеграції України
Проведення
інформаційних
заходів
для
студентів
з
актуальних
питань
євроатлантичної
інтеграції України
Проведення у бібліотеках
навчальних
закладів
презентацій проектів, які
реалізуються в рамках
Програми НАТО «Наука
заради миру і безпеки»

рівнів
акредитації
Студенти вищих Не потребує
навчальних
закладів
І-ІV
рівнів
акредитації

Учні
Не потребує
загальноосвітніх
і
професійнотехнічних
навчальних
закладів
та
студенти вищих
навчальних
закладів
І-ІV
рівнів
акредитації
Проведення
Всі
категорії Обласний
інформаційних
годин, населення
бюджет
лекцій,
книжкових області
виставок тощо «НАТО –
Україна:
сьогодення
Альянсу»,
«Інтеграція
заради
миру»,
«Північноатлантичний
альянс – свобода і

Департамент освіти і Протягом
науки
року
облдержадміністрації

Департамент освіти і Протягом
науки
року
облдержадміністрації

Управління культури, Протягом
національностей,
року
релігій та охорони
об’єктів
культурної
спадщини
облдержадміністрації

2

Підвищення
рівня розуміння
та довіри з боку
громадян України
до
засад,
принципів,
політики
та
діяльності НАТО

безпека
країн-членів
НАТО»
Проведення
пресконференцій та брифінгів
з актуальних питань
співробітництва України
з НАТО

Забезпечення підготовки
та сприяння висвітленню
у
засобах
масової
інформації
загальнодержавної
та
регіональної
сфери

Всі
категорії Не потребує
населення
області,
громадяни
держав - членів
НАТО
та
держав
партнерів
НАТО,
українська
громада
за
кордоном

Всі
категорії Не потребує
населення
області,
громадяни
держав - членів
НАТО
та

Департаменти
облдержадміністрації:
освіти і науки, з
питань
цивільного
захисту,
оборонної
роботи та взаємодії з
правоохоронними
органами; управління
облдержадміністрації:
культури,
національностей,
релігій та охорони
об’єктів
культурної
спадщини,
комунікацій
та
інформаційної
політики, інвестицій,
міжнародного
та
міжрегіонального
співробітництва
Департамент з питань
цивільного захисту,
оборонної роботи та
взаємодії
з
правоохоронними
органами

Протягом
року

Протягом
року

поширення
інформації
про
реформування
сектору
безпеки
і
оборони
України
відповідно до стандартів
та рекомендацій НАТО,
практичну
реалізацію
проектів
у
рамках
трастових фондів НАТО
на підтримку України, а
також
невійськові
ініціативи НАТО
Забезпечення підготовки
та
розміщення
на
офіційному веб-порталі
Одеської
області
інформації
про
співробітництво України
з НАТО та заходи, які
здійснює
обласна
державна адміністрація у
сфері
євроатлантичної
інтеграції України
Видання інформаційного
покажчика
«Інтеграція
заради
миру»
та
розміщення його на сайті
ОУНБ
ім.
М.С.

держав
партнерів
НАТО,
українська
громада
кордоном

-

за

облдержадміністрації,
управління
комунікацій
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Всі
категорії Не потребує
населення
області

Управління
Протягом
комунікацій
та року
інформаційної
політики
облдержадміністрації

Всі
категорії Обласний
населення
бюджет
області

Управління культури, Протягом
національностей,
року
релігій та охорони
об’єктів
культурної
спадщини

Грушевського
3

Протидія
дезінформації,
спрямованій на
дискредитацію
НАТО
та
відносин України
з НАТО

Сприяння проведенню у
взаємодії з неурядовими
організаціями
та
науковими
установами
соціологічних
досліджень
щодо
ставлення громадськості
та визначення факторів
впливу на підтримку
НАТО
і
державної
політики
у
сфері
євроатлантичної
інтеграції України
Сприяння
проведенню
всеукраїнських конкурсів
на кращу публікацію у
друкованих
засобах
масової інформації та
теле- і радіопередачу про
НАТО
та
державну
політику
у
сфері
євроатлантичної
інтеграції

облдержадміністрації
Всі
категорії Не потребує
населення
області

Департамент освіти і Протягом
науки
року
облдержадміністрації

Всі
категорії Не потребує
населення
області

Управління
Протягом
комунікацій
та року
інформаційної
політики
облдержадміністрації

4

Підвищення
рівня розуміння у
державах
членах
НАТО
ролі та значення
України
як
надійного
партнера у сфері
підтримання
безпеки
євроатлантичного
простору

Видання
методичних
рекомендацій
«Бібліотеки області і
завдання
підвищення
рівня інформації з питань
державної політики у
сфері
євроатлантичної
інтеграції
України»,
розміщення матеріалів на
блозі
науковометодичного
відділу
бібліотек
Сприяння
організації
ознайомчих візитів до
штаб-квартири НАТО (м.
Брюссель, Королівство
Бельгія) та держав членів
НАТО
для
представників
неурядових організацій
(насамперед
регіональних),
журналістів, діячів науки
і культури, викладачів
навчальних закладів, які
мають
вплив
на
формування громадської
думки

Співробітники
бібліотек
області

Обласний
бюджет

Всі
категорії Не потребує
населення
області

Управління культури, Протягом
національностей,
року
релігій та охорони
об’єктів
культурної
спадщини
облдержадміністрації

Департамент освіти і Протягом
науки
року
облдержадміністрації,
управління
облдержадміністрації:
культури,
національностей,
релігій та охорони
об’єктів
культурної
спадщини,
комунікацій
та
інформаційної
політики, інвестицій,
міжнародного
та
міжрегіонального
співробітництва

5

Підвищення
рівня розуміння
громадянами
України
необхідності
посилення
міжнародного
сприйняття
та
репутації України
шляхом
більш
тісної співпраці з
НАТО

Утворення
та
забезпечення
функціонування центру
євроатлантичної
інтеграції
на
базі
Одеської
обласної
універсальної
наукової
бібліотеки
ім.
М.С.
Грушевського
Сприяння
проведенню
навчальних семінарів для
представників
регіональних і місцевих
засобів
масової
інформації
з
питань
співробітництва України
з НАТО та державної
політики
у
сфері
євроатлантичної
інтеграції України

Всі
категорії Обласний
населення
бюджет
області

Управління культури, Протягом
національностей,
року
релігій та охорони
об’єктів
культурної
спадщини
облдержадміністрації

Всі
категорії Не потребує
населення
області

Управління
Протягом
комунікацій
та року
інформаційної
політики
облдержадміністрації

