Інформація
до пункту 5 «Проміжні результати інформаційно-роз’яснювальної
роботи в рамках виконання органами державної влади плану заходів
щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з
питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік»
21 лютого ц.р. Указом Президента України № 43 затверджено
Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки (далі - Концепція).
Мета Концепції полягає у підвищенні рівня підтримки громадянами
України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та рівня довіри
до НАТО як до інституції, яка відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної
безпеки.
Визначено наступні комунікаційні цілі Концепції:
поглиблення формування розуміння і підтримки громадянами
України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та
практичних кроків щодо зближення з НАТО;
підвищення рівня розуміння та довіри з боку громадян України
до засад, принципів, політики та діяльності НАТО;
протидія дезінформації, спрямованій на дискредитацію НАТО та
відносин України з НАТО;
підвищення рівня розуміння у державах - членах НАТО ролі та
значення України як надійного партнера у сфері підтримання безпеки
євроатлантичного простору;
підвищення рівня розуміння громадянами України необхідності
посилення міжнародного сприйняття та репутації України шляхом більш
тісної співпраці з НАТО.
01 березня п.р. затверджено План виконання Указу Президента, за яким
Держкомтелерадіо доручено розробити та подати на розгляд Кабінету
Міністрів України проект розпорядження про затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції на 2017 рік.
Держкомтелерадіо розроблено та внесено на розгляд уряду відповідний
проект розпорядження.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня ц.р. № 308
затверджено «План заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на
2017 рік» (далі – План заходів).
Відповідно Держкомтелерадіо доручено:
утворити та забезпечити діяльність Міжвідомчої робочої групи з
питань виконання плану заходів;
подавати Кабінетові Міністрів України щокварталу інформацію
про виконання плану заходів;
розробити та подати Кабінетові Міністрів України до 5 грудня
проект плану заходів на 2018 рік.
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Органам державної влади доручено:
розробити, затвердити та подати Державному комітету
телебачення і радіомовлення у місячний строк власні нормативно-правові акти
стосовно виконання плану заходів за формою згідно з додатком;
подавати Державному комітету телебачення і радіомовлення
щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду інформацію про
виконання плану заходів;
подати Державному комітету телебачення і радіомовлення до 24
листопада пропозиції до проекту плану заходів на 2018 рік.
Разом з цим, на виконання абзацу 1 пункту 2 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 11.05.2017 № 308-р Держкомтелерадіо наказом від
27.06.2017 №116 утворено Міжвідомчу робочу групу з питань виконання
Плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України та затверджено її
склад і положення (далі – МРГ).
До складу якої увійшли представники Секретаріату Кабінету Міністрів
України, Міноборони, МЗС, СБУ та інших органів виконавчої влади, а також
запрошено представників наукових установ та громадських організацій.
25 липня 2017 року відбулося перше засідання (далі – МРГ).
Методологія
моніторингу проміжних результатів виконання Плану заходів
З метою ефективного виконання Концепції Держкомтелерадіо
здійснюється моніторинг реалізації Плану заходів відповідно до поданої
інформації.
Методологія моніторингу проміжних результатів виконання Плану
заходів ґрунтується на таких аспектах реалізації Концепції:
- заплановані заходи в рамках Плану заходів та реалізовані заходи на
загальнонаціональному та регіональному рівнях;
- реалізація заходів в рамках Концепції та їх висвітлення на офіційних
інформаційних ресурсах;
- офіційна інформація від органів державної влади;
- експертна оцінка членів МРГ;
- огляд Інтернет-ресурсів провідних закордонних та вітчизняних ЗМІ;
- рекомендації членів МРГ за підсумками засідання 25 липня 2017 року.
Відповідно для проведення аналізу, виконані наступні етапи:
- збір звітних матеріалів від органів державної влади залучених до
реалізації Плану заходів;
- аналіз отриманих даних з виявленням типових позитивних досягнень та
типових недоліків;
- вироблення відповідних рекомендацій з метою поліпшення реалізації
Плану заходів.
Для виконання поставлених завдань здійснено наступне:
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1. Опрацьовано звітні матеріали органів державної влади відповідальних
за виконання Плану заходів.
2. Проведено огляд офіційних інтернет-ресурсів обласних державних
адміністрацій на предмет висвітлення діяльності, передбачених Планом заходів.
3. Проведено огляд інтернет-ресурсів центральних органів виконавчої
влади, які визначені відповідальними за виконання Плану заходів.
4. Проведено засідання МРГ з обговорення стану виконання Плану
заходів у першому півріччі ц.р.
5. Налагоджено постійну співпрацю та обмін інформацією з експертами,
представниками громадських організацій.
6. Проаналізовано інформацію, надану органами державними влади та
громадськими організаціями.
Аналіз виконання Плану заходів
В Плані заходів визначено виконання 23-ох заходів участь до виконання
в яких залучено: центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська
міська державні адміністрації, інші державні органи, а також Національна
Академія Наук України та неурядові організації (за згодою).
З результатами проведеного моніторингу Плану заходів забезпечено:
- висвітлення засобами масової інформації загальнодержавної та
регіональної сфери поширення інформації з питань співробітництва
України з НАТО;
Тема євроатлантичної інтеграції та співпраці Україна-НАТО
висвітлюється на шпальтах місцевих друкованих ЗМІ, телерадіокомпаніями,
інтернет-виданнями.
В більшості випадків інформація висвітлюється у новинах, аналітичних
та інформаційно-аналітичних телерадіопрограмах, статтях про поточну
ситуацію взаємовідносин з Альянсом, а також реалізацію державного курсу на
євроатлантичну інтеграцію України.
- висвітлення інформації на веб-сайтах органів державної влади та
громадських організацій з питань євроатлантичної інтеграції України;
Тематичні сторінки з питань євроатлантичної інтеграції та
співробітництва України з НАТО створені на веб-сайтах усіх обласних
державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації.
Окрім того, тематичні сторінки створені на веб-сайтах багатьох
райдержадміністрацій.
МЗС забезпечує належне функціонування та інформаційне наповнення
тематичного веб-порталу «Україна- НАТО», інформаційні матеріли для
розміщення на порталі про заходи в сфері євроатлантичної інтеграції на портал
регулярно подають органи державної влади.
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- висвітлення іноземними засобами масової інформації заходів щодо
співробітництва України з НАТО;
Державною науковою установою «Книжкова палата України ім.
І.Федорова» протягом липня - вересня 2017 року проведено моніторинг
матеріалів друкованих і електронних зарубіжних інформаційних джерел, які
висвітлюють широкий спектр питань євроатлантичної інтеграції України. При
проведенні кількісного контент-аналізу з метою оптимізації розподілу
матеріалів ЗМІ використано дефініції – позитивні (тобто схвальні матеріали
на визначену тему), нейтральні (звичайна констатація фактів), та негативні
(критичні оцінки та коментарі).
Класифікація інформаційних джерел, що досліджувались має такий
умовний поділ:
відомі світові – Ассошіейтед Прес (АП), Рейтер (Reuters),
Агентство Франс Прес(АФП), Сі-Ен-Ен (CNN), Євроньюз (Euronews),
Німецька хвиля, Голос Америки (VoiceofAmerica), Бі-бі-сі (BBC), Радіо
Свобода (RL), Радіо Франс Інтернешнл (RFI);
впливові західні – NewYorkTimes, WorldPoliticsReview,
EUObserver, Time, Economist, FinancialTimes, Guardian, WallStreetJournal;
популярні європейські – CorrieredellaSera, LaRepubblica, LaStampa,
FranceSoir, LeFigaro, LeMonde, Liberation, LesEchos, ElMundo, ElPais, Bild,
SüddeutscheZeitung, FrankfurterAlgemeineZeitung, DieWelt, Handelsblatt,
DerSpiegel, Stern, Focus, GazetaWyborcza, GazetaRzeczpospolita.
Загалом зазначені ЗМІ протягом липня - вересня розмістили 210
публікацій на тему євроатлантичної інтеграції України. Серед яких 64 мали
позитивний характер, 78 – нейтральний та 68 – негативних.
- проведення у взаємодії з неурядовими організаціями та науковими
установами соціологічні дослідження щодо ставлення громадськості та
визначення факторів впливу на підтримку НАТО і державної політики у
сфері євроатлантичної інтеграції України;
За результатами загальнонаціонального опитування населення України,
яке було проведено Фондом «Демократичні ініціативи» ім.І.Кучеріва та
Центром Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року 47,2% українців вважають
членство в НАТО основною гарантією національної безпеки. Водночас участь
у референдумі щодо вступу в НАТО взяли б участь 66,2% громадян та
проголосували б за членство на референдумі НАТО 48,1%, проти – 33,4%.
З 20 січня по 12 лютого 2017 року у рамках Всеукраїнського
муніципального опитування, яке проводилося
Соціологічною групою
«Рейтинг» за фінансової підтримки Уряду Канади, на питання «як би ви
проголосували на референдумі щодо вступу в НАТО?» 44% респондентів
підтримали б вступ до Альянсу, 27% - були би проти, 18% та 11% відповідно
не визначилися та не брали б участь у референдумі.
Окрім того, у липні за сприяння Кіровоградської обласної державної
адміністрації Центрально-українська соціологічна лабораторія провела
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соціологічне дослідження щодо підтримки населенням області вступу України
до ЄС та НАТО. Результати дослідження показали, що 32,7% мешканців
області позитивно ставляться до вступу в НАТО.
23-24 червня ц.р. у містах та селах Полтавської області проведено
соціологічне дослідження щодо ставлення населення до вступу України в
НАТО: підтримку євроатлантичної інтеграції отримано 42,8% відповідей; не
підтримали - 30,2% та не змогли відповісти - 26,9%.
Опитування також проводиться інтернет-виданням «Новини Черкас»
серед відвідувачів сайту, які відповідають на запитання «Чи треба Україні
вступати в НАТО?». Станом на 20.09.2017 в ньому взяли участь 422 особи,
серед яких «безумовно, так» відповіли 67,77%, «так, але це потрібно
вирішувати на референдумі» - 16,35%, «ні, не потрібно» - 12,56%, «треба
відновити Варшавський договір» - 3,32%.
- визначення потреб органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у фахівцях, які залучатимуться до інформаційнороз’яснювальної роботи з євроатлантичної інтеграції України, а також
потребуватимуть відповідного професійного навчання;
За інформацією 72 органів державної влади та 13 органів місцевого
самоврядування, станом на 21.06.2017 потреба у фахівцях, які залучатимуться
до інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань євроатлантичної інтеграції
України складає 428 осіб ( з яких 308 осіб – державні службовці, 120 осіб –
посадові особи органів місцевого самоврядування). Потребують відповідного
професійного навчання 368 осіб ( з них 263 – державні службовці, 100 осіб –
посадові особи органів місцевого самоврядування).
- здійснення співпраці з Мережею партнерства Україна – НАТО під
егідою Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи
високого рівня з питань підвищення рівня обізнаності громадянського
суспільства, а також з громадськими об’єднаннями, що вивчають
проблематику відносин з НАТО;
Міністерство оборони України забезпечило отримання допомоги від
НАТО щодо підготовки навчальних програм та підвищення кваліфікації
професорсько-викладацького складу військових навчальних закладів ЗС
України. У процесі реалізації четвертого етапу (2016 – 2017 роки) виконання
Програми НАТО «Удосконалення військової освіти» (DЕЕP) за три квартали
2017 року проведено 31 міжнародний захід у яких брали участь 182
представника МОУ та науково-педагогічного складу вищих військових
навчальних закладів ЗС України та 58 експертів країн-членів Альянсу. НАТО
продовжує надавати допомогу у створенні системи дистанційної освіти,
розвитку професійних навичок професорсько-викладацького складу,
розробці/удосконаленні навчальних програм та дисциплін, трансформації
системи освіти та підготовки сержантського складу ЗС України у
відповідності до принципів та стандартів прийнятих у країнах-членах НАТО.
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У рамках Програми НАТО «Удосконалення військової освіти» (Програма
DEEP) у 3-му кварталі було проведено 9 міжнародних заходів.
- проведення днів євроатлантичного партнерства та тижнів НАТО у
військових частинах і вищих навчальних закладах Міноборони, МВС,
Національної гвардії, Держприкордонслужби та ДСНС;
24-25.05.2017 року – у Національній академії Національної гвардії
України (м. Харків) у рамках Програми професійної підготовки УкраїнаНАТО проведено перший інтенсивний вступний курс НАТО, в рамках якого
курсанти (слухачі і студенти) та викладачі академії та Харківського
національного університету внутрішніх справ прослухали 8 лекцій з питань
організації та структур НАТО, політики партнерства Альянсу та публічної
дипломатії НАТО.
24-28.04.2017 року у НУОУ ім. І.Черняховського відбувся
«Міжнародний тиждень НАТО».
Дні НАТО євроатлантичного партнерства проведені в Національній
академії сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного, Національному
університеті «Одеська морська академія», Харківському національному
університеті Повітряних Сил імені І.Кожедуба.
02.09.2017 у Луганському державному університеті внутрішніх справ
імені Е.О.Дідоренка проведено День євроатлантичного партнерства під час
якого курсантів та студентів першого курсу, а також науково-педагогічних
працівників університету ознайомлено з основами державної політики
України в сфері євроатлантичної інтеграції.
11 - 15 серпня п.р. у Дніпропетровському державному університеті
внутрішніх справ проведено тематичні заходи щодо структури, місії та
діяльності НАТО.
01.09.2017 у бібліотеці Луганського державного університету
внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка розпочала роботу тематична виставка:
«Участь України у проектах європейської колективної безпеки: історична
ретроспектива».
У всіх у вищих навчальних закладах системи Державної служби України
з надзвичайних ситуацій проведено дні євроатлантичного партнерства та
тижні НАТО.
- проведення заходів, присвячених 20-й річниці підписання Хартії
про особливе партнерство між Україною та Організацією
Північноатлантичного альянсу;
На виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.06.2017 № 429 забезпечено виконання Плану Заходів з відзначення у 2017
році 20-річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та
Альянсом.
МЗС забезпечено проведення на високому рівні візит в Україну 0910.07.2017 делегації Північноатлантичної ради НАТО на чолі з Генеральним
секретарем Альянсу Є. Столтенбергом.
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08.06.2017 у НІСД відбувся круглий стіл «Україна-НАТО: 20 років
Хартії про особливе партнерство», у якому взяли участь представники органів
державної влади.
У серпні - вересні ц.р. у всіх військових навчальних закладах системи
Міністерства оборони України проведені тематичні слухання, лекції, кругли
столи з інформування особового складу, присвячені 20-й річниці підписання
Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО.
Окрім того, інформаційні заходи з нагоди відзначення 20-ї річниці
підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО
відбувалися в регіонах.
- проведення тренінгів, спеціалізованих короткострокових
навчальних семінарів з підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування відповідальних за
зв'язки з громадськістю та взаємодію із засобами масової інформації, з
питань державної політики в сфері євроатлантичної інтеграції України, а
також семінари, лекції для учнів загальноосвітніх і професійно-технічних
навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів з питань
державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України;
Національне агентство України з питань державної служби
рекомендувала Національні академії державного управління при Президентові
України та її регіональним інститутам, начальним закладам системи
післядипломної освіти включити до професійних програм та програм
тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів модулі/теми з
питань державної політики в сфері євроатлантичної інтеграції України з
подальшою організацією відповідного навчання працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки
з громадськістю та взаємодією із засобами масової інформації, з питань
державної політики в сфері євроатлантичної інтеграції.
В усіх навчальних закладах системи Міністерства оборони України
організовані та проведені тематичні семінари, лекції для ліцеїстів військових
ліцеїв, курсантів (слухачів) з питань державної політики у сфері
євроатлантичної інтеграції України. Особовий склад ознайомлений із змінами
у законодавстві України, що були внесені у поточному році щодо
впровадження стратегічного курсу України на вступ до НАТО.
Разом з цим, забезпечено проведення семінарів, лекцій для учнів
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та студентів
вищих навчальних закладів з питань державної політики у сфері
євроатлантичної інтеграції України на регіональному рівні.
- проведення міжнародних та всеукраїнських заходів, спрямованих на
підвищення рівня готовності молоді до виконання обов’язку із захисту
незалежності та територіальної цілісності України, зокрема шляхом
популяризації ідеї поглиблення співробітництва України з НАТО;
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Мінмолодьспорт забезпечив проведення заходів спрямованих на
формування позитивного ставлення молоді до НАТО, в контексті захисту
незалежності та територіальної цілісності України, зокрема:
18-19.04.2017 відбулося змагання з тенісу ХІ Спартакіади серед
працівників дипломатичних та консульських установ у м. Києві за участю
команди Представництва НАТО в Україні;
07-09.05.2017 – проведено Всеукраїнську акцію «Захист патріотів
України. Харків», метою якої була популяризація серед молоді ідеї захисту
незалежності та територіальної цілісності України, залучення юнаків та дівчат
до виконання обов’язку із захисту Вітчизни. Під час акції відбувалися заняття
з курсу «бійця-рятувальника», які проводили досвідчені тренери, що
вишколювались за стандартами НАТО в різних країнах Європи та США.
18-21.05.2017 – відбувся Всеукраїнський семінар-тренінг «Навчання
інструкторів та організаторів методам військо-патріотичного виховання за
стандартами НАТО».
18-21.05.2017 відбувся за підтримки Мінмолодьспорту та Луганської
ОДА у Луганській області Всеукраїнський семінар-тренінг «Навчання
інструкторів та організаторів методам військо-патріотичного виховання за
стандартами НАТО», в якому взяли участь 50 осіб. Семінар спрямований на
залучення молоді до активної участі у заходах щодо національнопатріотичного виховання, які проводяться військово-патріотичними клубами.
03-06.05.2017 проведено Всеукраїнський семінар – тренінг «Захист
патріотів України – Івано-Франківськ» за участю Спілки Української Молоді
в Україні.

