
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 22.10.2020 Миколаїв № 425 р

Про затвердження плану заходів 
на 2020 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 державні 
адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від ЗО вересня 
2020 року № 1202-р «Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо 
реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки», з метою широкого 
інформування жителів Миколаївської області щодо євроатлантичної інтеграції 
України:

1. Затвердити план заходів на 2020 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, директору Миколаївського регіонального 
центру підвищення кваліфікації 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 до 15 грудня 2020 року за встановленою 
формою (додаток).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Трайтлі О.О.

Виконувач функцій і повноважень 
голови облдержадміністрації, 
заступник голови облдержадміністрації Тетяна СТАХЕВИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
Миколаївської обласної 
державної адміністрації 
від 22.10.2020 № 425-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2020 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості 

з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки у Миколаївській області

Найменування заходу Цільова
аудиторія

Критерії
ефективності

Строк
виконання

Відповідальні за виконання

1. Сприяти висвітленню у 
регіональних засобах масової 
інформації, на офіційних сайтах 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій та їх сторінках 
у соціальних мережах тематичних 
матеріалів про реформування 
Збройних Сил України за 
стандартами НАТО та вступ України 
в НАТО як найефективніший шлях 
забезпечення безпеки держави і 
громадян

Внутрішня
аудиторія
(населення віком від 
16 років)

Загальна
кількість
контактів
аудиторії з
розміщеними
матеріалами

IV
квартал

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи міських (міст обласного 
значення) рад, сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад (за 
узгодженням)

2. Забезпечувати проведення уроків, 
виховних годин, бесід, диспутів, 
інформаційних марафонів для 
здобувачів вищої, фахової 
передвищої, загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної)

Внутрішня 
аудиторія 
(здобувані вищої, 
загальної середньої, 
професійної 
(професійно-

Підвищено 
рівень 
обізнаності 
учнівської та 
студентської 
молоді про

IV
квартал

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



2
освіти щодо вступу України до 
НАТО як гарантії безпеки держави та 
кожного громадянина

технічної) освіти) євроатланти
чну
інтеграцію
України

територіальних громад (за 
узгодженням)

3. Забезпечити підготовку та 
розміщення інформаційних 
повідомлень у регіональних засобах 
масової інформації та на офіційних 
сайтах органів виконавчої влади про 
результати реалізації державної 
політики у сфері євроатлантичної 
інтеграції, зокрема про хід виконання 
Річної національної програми під 
егідою Комісії Україна - НАТО

Внутрішня
аудиторія
(населення віком від 
16 років)

Кількість
розміщених
інформацій
них
матеріалів

Протягом
року

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю
облдержадміністрації, департамент 
економічного розвитку та 
регіональної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи міських (міст обласного 
значення) рад, сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад (за 
узгодженням)

4. Організувати підвищення 
кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування з питань 
євроатлантичної інтеграції та 
протидії гібридним загрозам в 
інформаційній сфері із залученням 
представників засобів масової 
інформації та громадських 
організацій

Внутрішня 
аудиторія (державні 
службовці, посадові 
особи місцевого 
самоврядування, 
представники 
засобів масової 
інформації, 
громадських 
організацій)

Кількість 
слухачів^ які 
підвищили 
кваліфікацію

Протягом
року

Миколаївський регіональний центр 
підвищення кваліфікації

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



Додаток
до розпорядження голови 
Миколаївської обласної 
державної адміністрації 
від 22.10.2020 №425-р

ІНФОРМАЦІЯ

(найменування органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування/структурного підрозділу органу виконавчої влади)
про виконання плану заходів на 2020 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості 

з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки у Миколаївській області
за IV квартал 2020 року

Найменування заходу Цільова
аудиторія

Критерії
ефективності

Стан виконання Строк
виконання

Відповідальні за 
виконання

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


