
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

04.10.2017                                            Ужгород                                         № 414 

 

Про міський план заходів щодо реалізації  

Концепції вдосконалення інформування  

громадськості з питань євроатлантичної  

інтеграції України на 2017 рік 
 

Відповідно до пункту 19, частини 4, статті 42 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Указу Президента України 

від 21 лютого 2017 року № 43/2017 „Про Концепцію вдосконалення 

інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 

2017-2020 роки”, 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”, розпорядження голови Закарпатської 

облдержадміністрації 09.08.2017 року № 392, з метою забезпечення підтримки 

громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції: 

 

1. Затвердити міський план заходів щодо реалізації Концепції 

вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції України на 2017 рік, що додається. 

2. Структурним підрозділам міської ради про стан виконання заходів та 

оцінку їх результативності інформувати відділ інформаційної роботи 

щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.  

3. Відділу інформаційної роботи (Кохан А.І.) подавати узагальнену 

інформацію департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації  щокварталу до 15 числа місяця, що настає 

за звітним періодом. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Фартушка І.І. та керуючого справами виконкому Ужгородської 

міської ради Макару О.М. 

 
Міський голова                                                                                        Б. Андріїв 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

____________________ №_____  

 

Міський план заходів 

 щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості 

з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік 
 

Комунікаційні цілі 

Концепції 

Найменування заходу Цільова 

аудиторія 

Джерела 

фінансуван

ня 

Відповідальні  

за виконання 

 

1 2 3 4 5 

1. Популяризація 

співробітництва 

України з НАТО з 

метою підтримки 

громадянами України 

державної політики у 

сфері євроатлантичної 

інтеграції та 

практичних кроків 

щодо зближення з 

НАТО  

1) Висвітлення інформації зі співробітництва 

України з НАТО, про реформування сектору 

безпеки і оборони України відповідно до 

стандартів та рекомендацій НАТО, реалізацію 

проектів у рамках трастових фондів НАТО на 

підтримку України, а також невійськові 

ініціативи НАТО, зокрема у сфері екології, 

енергетичної, ядерної, радіаційної, кібернетичної 

та інформаційної безпеки регіональними 

засобами масової інформації 

Населення 

Ужгорода 

У межах 

коштів 

місцевих 

програм 

Управління: економіки та 

стратегічного планування; освіти; 

у справах культури, спорту, сім’ї 

та молоді, відділи: міжнародних 

ґрантових програм та інновацій; 

інформаційної роботи, 

департамент міського 

господарства 

 2) Створення на офіційному веб-сайті 

Ужгородської міської ради розділу 

„Євроатлантична інтеграція” та забезпечення 

його систематичним інформаційним 

наповненням про співробітництво України з 

НАТО та заходи, що здійснюють органи 

державної влади у сфері євроатлантичної 

інтеграції України 

Населення 

Ужгорода 

У межах 

коштів 

місцевих 

програм 

Управління: економіки та 

стратегічного планування; освіти; 

у справах культури, спорту, сім’ї 

та молоді, відділи: міжнародних 

ґрантових програм та інновацій; 

інформаційної роботи; 

програмного та комп’ютерного 

забезпечення 

 3) Проведення публічних заходів із залученням 

представників органів державної влади, 

громадських організацій, представників структур 

Населення 

Ужгорода 

У межах 

коштів 

місцевих 

Управління: економіки та 

стратегічного планування; освіти; 

у справах культури, спорту, сім’ї 
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НАТО та посольств держав − членів НАТО, 

акредитованих в Україні, а також засобів масової 

інформації 

програм та молоді, відділи: міжнародних 

ґрантових програм та інновацій; 

інформаційної роботи 

 4) Проведення заходів, присвячених 20-й річниці 

підписання Хартії про особливе партнерство між 

Україною та Організацією Північноатлантичного 

Альянсу 

Населення 

Ужгорода 

У межах 

коштів 

місцевих 

програм 

Управління: економіки та 

стратегічного планування; освіти; 

у справах культури, спорту, сім’ї 

та молоді, відділ міжнародних 

ґрантових програм та інновацій 

2. Розширення сфери 

та впровадження нових 

форм взаємодії між 

Україною та НАТО 

1) Проведення 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 

Населення 

Ужгорода 

У межах 

коштів 

місцевих 

програм 

Управління: економіки та 

стратегічного планування; 

освіти, відділ міжнародних 

ґрантових програм та інновацій 

 2) Участь у всеукраїнських конкурсах на кращу 

публікацію в друкованих засобах масової 

інформації та теле- і радіопередачу про НАТО та 

державну політику у сфері євроатлантичної 

інтеграції  

Представники 

засобів 

масової  

інформації 

У межах 

коштів 

місцевих 

програм 

Управління економіки та 

стратегічного планування, 

відділи: міжнародних ґрантових 

програм та інновацій; 

інформаційної роботи 

 3) Сприяння в участі представників регіональних 

засобів масової інформації у навчальних 

семінарах з питань співробітництва України з 

НАТО 

Представники 

засобів 

масової  

інформації 

У межах 

коштів 

місцевих 

програм 

Відділ інформаційної роботи  

3. Підвищення рівня 

розуміння та довіри з 

боку громадян України 

до засад, принципів, 

політики та діяльності 

НАТО 

1) Проведення прес-конференцій та брифінгів із 

актуальних питань щодо співробітництва 

України з НАТО 

Населення 

Ужгорода 

У межах 

коштів 

місцевих 

програм 

Управління економіки та 

стратегічного планування, 

відділи: міжнародних ґрантових 

програм та інновацій; 

інформаційної роботи 

 2) Сприяння організації делегації від Ужгорода 

для участі в ознайомчих візитах до штаб-

квартири НАТО (м. Брюссель, Королівство 

Бельгія) та держав − членів НАТО для 

представників неурядових організацій 

(насамперед регіональних), журналістів, діячів 

Представники 

неурядових 

організацій, 

журналісти, 

діячі науки і 

культури, 

У межах 

коштів 

обласних, 

місцевих 

програм 

Управління: економіки та 

стратегічного планування; освіти; 

у справах культури, спорту, сім’ї 

та молоді, відділи: міжнародних 

ґрантових програм та інновацій; 

інформаційної роботи 
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науки і культури, викладачів навчальних 

закладів, які мають вплив на формування 

громадської думки 

викладачі 

навчальних 

закладів 

 3) Участь у розробленні та розповсюдженні 

інформаційно-роз’яснювальних видань з питань 

євроатлантичної інтеграції  

Населення 

Ужгорода 

У межах 

коштів 

місцевих 

програм 

Управління економіки та 

стратегічного планування, відділи: 

міжнародних ґрантових програм 

та інновацій; інформаційної 

роботи 

 4) Проведення тематичних семінарів, лекцій для 

учнів загальноосвітніх і професійно-технічних 

навчальних закладів та студентів вищих 

навчальних закладів з питань державної політики 

у сфері євроатлантичної інтеграції України 

Учнівська та 

студентська 

молодь 

У межах 

коштів 

місцевих 

програм 

Управління освіти  

 5) Утворення регіональних інформаційних 

центрів із питань євроатлантичної інтеграції 

України в універсальних наукових бібліотеках і 

бібліотеках вищих навчальних закладів та 

проведення на їх базі публічних заходів з питань 

державної політики у сфері євроатлантичної 

інтеграції України  

Населення 

Ужгорода 

У межах 

коштів 

місцевих 

програм 

Управління: економіки та 

стратегічного планування; освіти; 

у справах культури, спорту, сім’ї 

та молоді, відділ міжнародних 

ґрантових програм та інновацій 

 6) Сприяння у підготовці, виданні та 

розповсюдженні навчальної та науково-

популярної літератури для навчальних закладів 

про євроатлантичну систему безпеки та 

євроатлантичну інтеграцію України 

Учнівська та  

студентська 

молодь 

У межах 

коштів 

обласних, 

місцевих 

програм 

Управління: економіки та 

стратегічного планування; освіти; 

у справах культури, спорту, сім’ї 

та молоді, 

відділ міжнародних ґрантових 

програм та інновацій 


