ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
13.03.2019

№ 333/А-2019

Питання реалізації Концепції вдосконалення
інформування
громадськості
з питань
євроатлантичної інтеграції України на
2017-2020 роки в Одеській області
Відповідно до статей 2, 6, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», пункту 3 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», з метою
підвищення рівня підтримки громадянами України державної політики у
сфері євроатлантичної інтеграції:
1. Затвердити план заходів з реалізації в Одеській області плану заходів
на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на
2017–2020 роки (далі – план заходів), що додається.
2. Заінтересованим структурним підрозділам Одеської обласної
державної адміністрації та її апарату відповідно до компетенції, районним
державним
адміністраціям,
рекомендувати
органам
місцевого
самоврядування:
- забезпечити належне, повне та всебічне виконання плану заходів;
- надавати управлінню комунікацій та інформаційної політики
Одеської обласної державної адміністрації щокварталу до 18 числа
останнього місяця звітного періоду інформацію про виконання плану заходів.
3. Управлінню комунікацій та інформаційної політики Одеської
обласної державної адміністрації узагальнювати надану інформацію та
щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду інформувати
обласну державну адміністрацію та Державний комітет телебачення і
радіомовлення України.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації (питання соціальної сфери та
суспільної комунікації).

Голова обласної
державної адміністрації

М.В.Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
13.03.2019 № 333/А-2019
План заходів з реалізації в Одеській області плану заходів на 2019 рік щодо
реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2017–2020 роки
№з/п Комунікаційні
цілі Концепції
1
Поглиблення
формування
розуміння
і
підтримки
громадянами
України
державної
політики
у
сфері
євроатлантичної
інтеграції
та
практичних
кроків
щодо
зближення
з
НАТО

Найменування заходу

Цільова
Джерела
Відповідальні за виконання
Строк
аудиторія
фінансування
виконання
Учні закладів Не потребує
Департамент освіти і науки Протягом
загальної,
облдержадміністрації,
року
середньої та
райдержадміністрації, органи
професійної
місцевого
самоврядування,
(професійноінститути
громадянського
технічної
суспільства (за згодою)
освіти)
та
студенти
закладів
вищої освіти

Проведення
тематичних
уроків, виховних годин,
бесід, диспутів, конкурсів
творчих
робіт,
інформаційних
марафонів
для учнів закладів загальної,
середньої та професійної
(професійно-технічної)
освіти,
навчальних
семінарів,
конференцій,
засідань
за
«круглим
столом», тематичних лекцій
для студентів закладів вищої
освіти
з
питань
євроатлантичної інтеграції
України
Сприяння
у
рамках Всі категорії Не потребує
інформаційнонаселення
роз’яснювальної
кампанії області
про поступи України на
шляху до євроатлантичної
інтеграції, зокрема щодо

Департаменти
III квартал
облдержадміністрації:
інвестицій, міжнародного та
міжрегіонального
співробітництва,
з
питань
цивільного захисту, оборонної

впровадження
демократичних
реформ,
використання потенціалу та
практичної допомоги держав
– членів НАТО, розміщенню
у
регіональних
засобах
масової
інформації,
в
Інтернеті,
громадських
місцях,
закладах
освіти
інформаційної,
аудіовізуальної, друкованої
продукції
Забезпечення
Всі категорії Не потребує
систематичного наповнення, населення
оптимізацію та підтримку області
тематичного
веб-порталу
«Україна – НАТО», у тому
числі шляхом розміщення
банера на офіційному вебпорталі Одеської області
Проведення інформаційних Всі категорії Не потребує
годин
«Пріоритети населення
північноатлантичного
області
альянсу»,
виставок
документів
«НАТО
–
Україна:
сьогодення
Альянсу»,
книжководокументальних
виставок
«Вступ до НАТО: крок за
кроком»,
засідання
«круглого
столу»
«Євроінтеграція України -

роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
освіти і науки; управління
комунікацій та інформаційної
політики облдержадміністрації;
органи
місцевого
самоврядування,
інститути
громадянського суспільства (за
згодою)

Департамент
інвестицій,
міжнародного
та
міжрегіонального
співробітництва
облдержадміністрації;
управління комунікацій та
інформаційної
політики
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Управління
культури,
національностей, релігій та
охорони об’єктів культурної
спадщини
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування

Протягом
року

ІІ-ІV
квартал

державна політика свободи і
безпеки»
Сприяння
проведенню
загальнонаціональних,
соціологічних досліджень:
щодо
ставлення
громадськості до вступу
України в НАТО;
- для відстеження змін у
ставленні
громадськості
щодо підтримки НАТО і
державної політики у сфері
євроатлантичної інтеграції
Сприяння розповсюдженню
друкованої
продукції
(коміксів)
освітнього
спрямування
для
учнів
закладів загальної середньої
освіти
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Всі категорії Не потребує
населення
області

Управління комунікацій та I – ІІ, IV
інформаційної
політики квартали
облдержадміністрації;
інститути
громадянського
суспільства (за згодою)

Учні закладів Не потребує
загальної
середньої
освіти

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації;
управління комунікацій та
інформаційної
політики
облдержадміністрації;
райдержадміністрації, органи
місцевого
самоврядування,
інститути
громадянського
суспільства (за згодою)
Департаменти
облдержадміністрації:
інвестицій, міжнародного та
міжрегіонального
співробітництва, екології та
природних ресурсів, житловокомунального господарства та
енергоефективності, з питань
цивільного захисту, оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами;

Підвищення
Забезпечення підготовки та Всі категорії Не потребує
рівня
сприяння висвітленню у населення
розуміння та регіональних та місцевих області
довіри
засобах масової інформації,
громадян
розповсюдження інформації
України
до про невійськові ініціативи
засад,
НАТО, зокрема, у сфері
принципів,
екології, енергетики, ядерної
політики
та і радіаційної, кібернетичної
діяльності
та інформаційної безпеки,
НАТО
науково-технічне

Протягом
року

Протягом
року

співробітництво, реалізацію
проектів у рамках Трастових
фондів
НАТО,
реформування
сектору
безпеки та оборони України
відповідно до стандартів та
рекомендацій НАТО
Сприяння
у
рамках
всеукраїнської
інформаційнороз’яснювальної
кампанії
щодо
впровадження
принципів гендерної рівності
у складових сектору безпеки
і оборони відповідно до
рекомендацій
НАТО
розміщенню в регіональних
засобах масової інформації,
в Інтернеті, громадських
місцях,
закладах
освіти
інформаційної,
аудіовізуальної, друкованої
продукції
Забезпечення підготовки та
розміщення на офіційному
веб-порталі Одеської області
інформації
про
співробітництво України з
НАТО
та
заходи,
які
здійснюються державними
органами
у
сфері
євроатлантичної інтеграції
України, зокрема у сфері

управління комунікацій та
інформаційної
політики
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування
Всі категорії Не потребує
населення
області

Департаменти
IV квартал
облдержадміністрації:
інвестицій, міжнародного та
міжрегіонального
співробітництва,
освіти
і
науки, соціальної та сімейної
політики;
управління
комунікацій та інформаційної
політики облдержадміністрації;
райдержадміністрації, органи
місцевого
самоврядування,
інститути
громадянського
суспільства (за згодою)

Всі категорії Не потребує
населення
області

Департаменти
Протягом
облдержадміністрації:
року
інвестицій, міжнародного та
міжрегіонального
співробітництва, екології та
природних ресурсів, житловокомунального господарства та
енергоефективності, з питань
цивільного захисту, оборонної
роботи
та
взаємодії
з

екології,
енергетичної,
ядерної
і
радіаційної,
кібернетичної
та
інформаційної безпеки
Забезпечення
Всі категорії Не потребує
функціонування
населення
інформаційних центрів з області
питань
євроатлантичної
інтеграції
України
в
Одеській
обласній
універсальній
науковій
бібліотеці
ім.
М.С.
Грушевського та бібліотеках
закладів
вищої
освіти,
проведення на їх базі
публічних заходів з питань
державної політики у сфері
євроатлантичної інтеграції
України
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Протидія
дезінформації,
спрямованій на
дискредитацію
НАТО
та
відносин
України
з
НАТО

Проведення
моніторингу
висвітлення
засобами
масової
інформації
регіональної
сфери
розповсюдження інформації
з питань співробітництва
України з НАТО
Сприяння
проведенню
всеукраїнського конкурсу на
кращу
публікацію
в
аудіовізуальних
(електронних), друкованих

Всі категорії Не потребує
населення
області

Всі категорії Не потребує
населення
області

правоохоронними
органами;
управління комунікацій та
інформаційної
політики
облдержадміністрації
Департаменти
Протягом
облдержадміністрації:
року
інвестицій, міжнародного та
міжрегіонального
співробітництва,
з
питань
цивільного захисту, оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
освіти і науки; управління
облдержадміністрації:
культури,
національностей,
релігій та охорони об’єктів
культурної
спадщини,
комунікацій та інформаційної
політики;
інститути
громадянського суспільства (за
згодою)
Управління комунікацій та Щокварталу
інформаційної
політики
облдержадміністрації;
інститути
громадянського
суспільства (за згодою)
Управління комунікацій та ІI квартал
інформаційної
політики
облдержадміністрації

засобах масової інформації,
теле- і радіопередачі про
НАТО та державну політику
у сфері євроатлантичної
інтеграції
Організація
підвищення
кваліфікації
державних
службовців, 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
Сприяння
проведенню
тренінгів та семінарів для
засобів масової інформації
щодо протидії гібридним
загрозам у рамках діяльності
Платформи
Україна
—
НАТО з вивчення досвіду

Державні
Обласний
службовці,
бюджет
відповідальні
за зв’язки з
громадськістю
та взаємодію
із
засобами
масової
інформації

Управління з питань
II
–
III
персоналу
апарату квартали
облдержадміністрації;
Одеський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при Президентові
України;
інститути
громадянського суспільства (за
згодою)

Всі категорії Не потребує
населення
області

Управління комунікацій та Протягом
інформаційної
політики року
облдержадміністрації;
райдержадміністрації,інститути
громадянського суспільства (за
згодою)
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Підвищення
рівня
розуміння
у
державах
членах НАТО
ролі
та
значення
України
як
надійного
партнера
у
сфері
підтримання
безпеки
євроатлантичного простору
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Підвищення
рівня
розуміння
громадянами

протидії гібридній війні із
залученням
експертів
державного
сектору
управління,
неурядових
організацій,
іноземних
дипломатичних
представництв
та
представництв міжнародних
організацій в Україні
Сприяння
у
рамках
інформаційнороз’яснювальної
кампанії
про Україну для найбільших
європейських
держав
–
членів НАТО та держав, що
межують з Україною, з
метою
формування
позитивного ставлення до
неї як до держави, яка
поділяє
демократичні
цінності з державами –
членами НАТО, а також
доведення переваг тісних
взаємин
з
Україною
розміщенню в Інтернеті, в
тому числі в соціальних
мережах, із застосуванням
таргетингу
інформаційної
продукції (аудіовізуальної)
Сприяння
у
рамках
інформаційнороз’яснювальної
кампанії
щодо змісту і засад взаємодії

Всі категорії Не потребує
населення
області

Департаменти
IV квартал
облдержадміністрації:
інвестицій, міжнародного та
міжрегіонального
співробітництва,
з
питань
цивільного захисту, оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
освіти і науки; управління
комунікацій та інформаційної
політики облдержадміністрації;
райдержадміністрації, органи
місцевого
самоврядування,
інститути
громадянського
суспільства (за згодою)

Всі категорії Не потребує
населення
області

Департаменти
II квартал
облдержадміністрації:
інвестицій, міжнародного та
міжрегіонального

України
необхідності
посилення
міжнародного
сприйняття та
репутації
України
шляхом більш
тісної
співпраці
з
НАТО

України з НАТО та ролі
НАТО
у
зміцненні
міжнародної стабільності і
безпеки
розміщенню
в
регіональних
засобах
масової
інформації,
Інтернеті,
громадських
місцях,
закладах
освіти
інформаційної,
аудіовізуальної, друкованої
продукції

співробітництва,
з
питань
цивільного захисту, оборонної
роботи
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
освіти і науки; управління
комунікацій та інформаційної
політики облдержадміністрації;
райдержадміністрації, органи
місцевого
самоврядування,
інститути
громадянського
суспільства (за згодою).

____________________

