
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження секретаря 

 селищної ради 

від 21 лютого 2022 р. 

№19-р 

___________    Тетяна БІЛОЗОР 

 

План заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України  

на період до 2025 року у Воскресенській селищній раді 

 
Найменування 

пріоритетного завдання 

Найменування заходу, 

спрямованого на 

досягнення пріоритетних 

завдань 

Строк виконання Стан виконання Відповідальні за 

виконання 

Ціль 1. Посадові особи державних органів, установ та організацій системно здійснюють інформаційну взаємодію (комунікацію) щодо 

реформ, спрямованих на реалізацію стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та практичної цінності для суспільства їх 

результатів. Для досягнення зазначеної цілі Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 

року (далі – Стратегія) визначено отримання таких очікуваних результатів: 

 

Забезпечення повного і всебічного розуміння стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції посадовими особами державних органів, 

установ та організацій, їх обізнаності щодо мети, змісту те перебігу реформ у рамках євроатлантичної інтеграції України, усвідомлення 

необхідності і важливості таких реформ. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань: 

1. Запровадження 

механізму міжвідомчої 

координації інформаційної 

взаємодії (комунікації) з 

питань євроатлантичної 

інтеграції України 

1) Забезпечення 

надання до Міністерства 

культури та інформаційної 

політики України 

аналітичних висновків про 

суть, стан та отримані або 

очікувані результати від 

заходів і рішень у сфері 

євроатлантичної інтеграції 

України для формування 

аналітичного дайджесту 

Постійно  Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління, відділи, 

структурні підрозділи 

Воскресенської селищної 

ради, старости сіл, 

депутати селищної ради 



2. Впровадження 

системи навчання 

посадових осіб державних 

органів, установ, 

організацій, місцевого 

самоврядування з питань 

євроатлантичної інтеграції   

1) Визначення потреб 

в місцевих органах 

виконавчої влади у 

фахівцях з питань 

євроатлантичної інтеграції 

та їх професійному 

навчанні 

Щороку, ІІ квартал 

 

 

 

 

 

 

 Миколаївський 

регіональний центр 

підвищення кваліфікації 

(за узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління, відділи, 

структурні підрозділи 

Воскресенської селищної 

ради, старости сіл, 

депутати селищної ради 

2) Інформування 

державних органів про 

мету, зміст, перебіг реформ 

у рамках євроатлантичної 

інтеграції України та 

шляхи забезпечення 

комунікації з питань 

євроатлантичної інтеграції 

Щокварталу  

Досягнення державними органами, установами та організаціями, залученими до виконання заходів з реалізації стратегічного курсу  

євроатлантичної інтеграції, спроможностей системно та узгоджено здійснювати інформаційну взаємодію (комунікацію) з питань 

євроатлантичної інтеграції з різними цільовими аудиторіями. Це забезпечується виконанням таких пріоритетних завдань: 

3. Запровадження 

державними органами, 

установами та 

організаціями 

уніфікованих підходів до 

висвітлення питань 

євроатлантичної 

інтеграції 

1) Включення 

стратегічного та 

оперативного наративу 

щодо комунікації з питань 

євроатлантичної інтеграції 

до інформаційних 

повідомлень, виступів, 

доповідей речників та 

уповноважених 

представників органів 

державної влади 

Постійно  Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління, відділи, 

структурні підрозділи 

Воскресенської селищної 

ради, старости сіл, 

депутати селищної ради 

Здійснення посадовими особами державних органів, установ та організацій систематичної та системної інформаційної взаємодії 

(комунікації) щодо мети, змісту, результатів, практичної цінності реформ і заходів у рамках реалізації стратегічного курсу євроатлантичної 

інтеграції. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань: 

4. Запровадження 

державними органами, 

установами та 

організаціями єдиного і 

1) впровадження системи 

моніторингу поточної 

діяльності та результатів 

здійснення інформаційної 

Щокварталу  Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління, відділи, 

структурні підрозділи 



обов’язкового підходу до 

збору, аналізу інформації 

та оприлюднення 

звітності з питань 

євроатлантичної 

інтеграції 

взаємодії (комунікації) в 

рамках виконання плану 

заходів щодо реалізації 

Стратегії та впровадження 

порядку збору і аналізу 

інформації 

Воскресенської селищної 

ради, старости сіл, 

депутати селищної ради 

5. Забезпечення 

державними органами, 

установами та 

організаціями 

інформаційної взаємодії 

(комунікації) через 

офіційні вебсайти 

1) Зебезпечення 

наповнення офіційних 

вебсайтів місцевих 

органів виконавчої влади 

інформацією про головні 

події, прийняті рішення та 

заходи у сфері 

євроалтантичної 

інтеграції, а також 

роз’яснення щодо їх 

значення для суспільства, 

отриманих або очікуваних 

результатів 

Постійно  

Ціль 2. Посадові особи місцевого самоврядування розуміють зміни, що відбуваються в державі у зв’язку із реалізацією стратегічного 

курсу євроатлантичної інтеграції, та здійснюють інформаційну взаємодію (комунікацію) з територіальними громадами з метою 

забезпечення їх поінформованості щодо практичної цінності таких змін. Для досягнення зазначеної цілі Стратегією визначено 

отримання таких очікуваних результатів: 

 

Підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування щодо мети, змісту, результатів, практичної цінності реформ у 

рамках реалізації стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та їх спроможності здійснювати інофрмаційну взаємодію (комунікацію) із 

зазначених питань з територіальними громадами. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань: 

6. Забезпечення 

ефективної взаємодії між 

центральними та 

місцевими органами 

виконавчої влади та 

органами місцевого 

самоврядування 

1) Забезпечення 

координації дій між 

місцевими органами 

виконавчої влади та 

органами місцевого 

самоврядування з питань 

інформаційної взаємодії 

(комунікації) 

євроатлантичної інтеграції 

щокварталу  Управління інформаційної 

діяльності та комунікації з 

громадськістю 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), 

Миколаївська 

райдержадміністрація (за 

узгодженням), 



виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління, відділи, 

структурні підрозділи 

Воскресенської селищної 

ради, старости сіл, 

депутати селищної ради 

2) Проведення 

регулярних зустрічей 

представників 

територіальних підрозділів 

центральних органів 

виконавчої влади, 

облдержадміністрації, 

місцевих органів 

виконавчої влади та 

органів місцевого 

самоврядування з питань 

комунікації перебігу 

реформ в рамках 

євроатлантичної інтеграції 

щокварталу  Управління інформаційної 

діяльності та комунікації з 

громадськістю 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), 

Миколаївська 

райдержадміністрація (за 

узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління, відділи, 

структурні підрозділи 

Воскресенської селищної 

ради, старости сіл, 

депутати селищної ради 

7. Підвищення 

спроможностей органів 

місцевого самоврядування 

інформаційно взаємодіяти 

(комунікувати) з 

громадами щодо реформ 

євроатлантичної 

інтеграції 

1) Поширення 

рекомендацій для 

посадових осіб місцевого 

самоврядування щодо 

нейтралізації поширених 

в громадах негативних 

стереотипів і упереджень 

щодо євроатлантичної 

інтеграції та підвищення 

їх рівня знань у зазначеній 

сфері 

ІІІ квартал 

2022 року 

 Управління інформаційної 

діяльності та комунікації з 

громадськістю 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), 

Миколаївська 

райдержадміністрація (за 

узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління, відділи, 

структурні підрозділи 



Воскресенської селищної 

ради, старости сіл, 

депутати селищної ради 

2) Поширення серед 

органів місцевого 

самоврядування 

навчальних та 

інформаційно-довідкових 

матеріалів (он-лайн, 

аудіовізуальних, 

друкованих) з питань 

євроатлантичної 

інтеграції 

щокварталу  Управління інформаційної 

діяльності та комунікації з 

громадськістю 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), 

Миколаївська 

райдержадміністрація (за 

узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління, відділи, 

структурні підрозділи 

Воскресенської селищної 

ради, старости сіл, 

депутати селищної ради 

Налагодження системної, своєчасної і всебічної інформаційної взаємодії (комунікації) між центральними і місцевими органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування щодо змісту стратегічного курсу євроатлантичної  інтеграції, відповідних реформ та заходів із 

зазначених питань. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань:  

8. Здійснення 

центральними органами 

виконавчої влади, які 

формують та реалізують 

політику євроатлантичної 

інтеграції, комунікаційних 

заходів, що відповідають 

потребам громад 

1) Проведення 

місцевими органами 

виконавчої влади 

спільних заходів і 

консультації з органами 

місцевого 

самоврядування під час 

розроблення та 

планування проведення 

заходів щодо 

євроатлантичної 

інтеграції 

щокварталу  Управління інформаційної 

діяльності та комунікації з 

громадськістю 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), 

Миколаївська 

райдержадміністрація (за 

узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління, відділи, 



2) поширення 

стратегічного та 

оперативного наративу 

щодо комунікації з питань 

євроатлантичної 

інтеграції для органів 

місцевого 

самоврядування 

постійно  структурні підрозділи 

Воскресенської селищної 

ради, старости сіл, 

депутати селищної ради 

 

 

 

 

Ціль 3. Засоби масової інформації забезпечують висвітлення актуальної інформації про реалізацію стратегічного курсу 

євроатлантичної інтеграції. Для досягнення зазначеної цілі Стратегією визначено отримання таких очікуваних результатів:  

 

 

Забезпечення поінформованості представників засобів масової інформації про зміст стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та 

відповідні реформи, насамперед у рамках річних національних програм. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань: 

9. Забезпечення 

представників засобів 

масової інформації, 

популярних блогерів 

повною і достовірною 

інформацією щодо 

євроатлантичної 

інтеграції 

1) Регулярне 

проведення тематичних 

комунікаційних заходів 

(брифінгів, прес-

конференцій, інтерент-

конференцій) щодо мети, 

змісту, перебігу та 

результатів заходів з 

реалізації стратегічного 

курсу євроатлантичної 

інтеграції 

постійно  Управління інформаційної 

діяльності та комунікації з 

громадськістю 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), 

Миколаївська 

райдержадміністрація (за 

узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління, відділи, 

структурні підрозділи 

Воскресенської селищної 

ради, старости сіл, 

депутати селищної ради 

Ціль 4. Українське суспільство розуміє цінність стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та підтримує пов’язані з ним зміни. 

Для досягнення зазначеної цілі Стратегією визначено отримання таких очікуваних результатів: 

 

Підвищення рівня розуміння українським суспільством стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції та основних реформ із зазначених 

питань. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань: 

 



10. Створення та 

реалізація 

загальнонаціональних 

інформаційних кампаній, 

присвячених 

євроатлантичній 

інтеграції України 

1) Проведення 

комунікаційної кампанії з 

метою висвітлення та 

популяризації реформ у 

рамках виконання річних 

національних програм під 

егідою Комісії України - 

НАТО 

щороку  Управління інформаційної 

діяльності та комунікації з 

громадськістю 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), 

Миколаївська 

райдержадміністрація (за 

узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління, відділи, 

структурні підрозділи 

Воскресенської селищної 

ради, старости сіл, 

депутати селищної ради 

Формування позитивного сприйняття українським суспільством стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 

НАТО. Це досягається виконанням таких пріоритетних завдань: 

11. Виготовлення та 

поширення 

аудіовізуальної та іншої 

інформаційної продукції з 

питань євроатлантичної 

інтеграції 

 

1) Створення та 

розміщення на офіційних 

веб-сайтах та сторінках у 

соціальних мережах 

інформаційних матеріалів 

у різних форматах про 

мету, суть, прогрес 

виконання і результати 

проєктів та програм, які 

реалізуються в Україні за 

підтримки НАТО, у 

співпраці з Центром 

інформації та 

документації НАТО в 

Україні. 

постійно  Управління інформаційної 

діяльності та комунікації з 

громадськістю 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), 

Миколаївська 

райдержадміністрація (за 

узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління, відділи, 

структурні підрозділи 

Воскресенської селищної 

ради, старости сіл, 

депутати селищної ради 2) Розміщення у 

громадських місцях 

інформаційної продукції з 

постійно  



питань євроатлантичної 

інтеграції 

12. Проведення 

публічних заходів з 

питань євроатлантичної 

інтеграції 

1) Проведення 

виставок за тематикою 

євроатлантичної 

інтеграції 

щороку  Управління культури, 

національностей та 

релігій Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), 

Миколаївська 

райдержадміністрація (за 

узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради, управління, відділи, 

структурні підрозділи 

Воскресенської селищної 

ради, старости сіл, 

депутати селищної ради 

 2) Проведення у 

закладах освіти 

тематичних навчальних 

заходів (виховних годин, 

засідань «круглих столів», 

диспутів, вікторин, 

тематичних уроків, бесід, 

науково-практичних 

конференцій тощо) з 

питань євроатлантичної 

інтеграції України 

щороку  

 


