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На виконання 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 2017-2019 роки» та відповідного Розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 13 березня 2019
року № 333/А-2019 пропонуємо бібліотекам області доповнити
річні плани роботи комплексом заходів, спрямованих на
реалізацію
аргументованого
внеску
до
збільшення
поінформованості громадян про євроатлантичну інтеграцію
України, яка цілковито відповідає її національним інтересам.
Заходи бібліотек відповідного напрямку повинні сприяти
об’єктивній роз’яснювальній роботі стосовно цього завдання.
Бібліотеки повинні диференційовано працювати з усіма
категоріями населення, особливу увагу приділяючи підліткам і
молоді.
Бібліотекам необхідно постійно популяризувати державні
кроки в цьому напрямку, а саме:
По-перше, Уряд схвалив проект Указу Президента
України «Про затвердження Річної національної програми під
егідою Комісії Україна-НАТО на 2019 рік», який розроблено
Міністерством закордонних справ України спільно з Урядовим
офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Секретаріату Кабінету Міністрів.
Річна національна програма (далі – РНП) під егідою
Комісії Україна-НАТО є програмою стратегічних реформ та
інших заходів, необхідних для забезпечення ефективної,
цілеспрямованої та системної підготовки України до членства в
НАТО. Основний акцент в РНП зроблений на досягненні
відповідності критеріям членства в НАТО, зміцненні демократії,
політичній, економічній, судовій реформах, реформах виборчого
законодавства, освіти, науки, охорони здоров’я, зростанні
економіки, боротьбі з корупцією, підвищенні добробуту
громадян, а також реформі сектору безпеки та оборони –
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відповідно до рекомендацій Альянсу, а також переведенні
Збройних Сил на стандарти НАТО.
РНП гармонізована з основними стратегічними
документами України, включаючи Стратегічний оборонний
бюлетень, План дій Уряду, Стратегію сталого розвитку України
2020, Закон України «Про національну безпеку» та інші.
Під час консультацій з українською стороною
керівництво НАТО позитивно оцінило нове бачення Уряду під
час формування Річної національної програми і високо оцінило
інноваційні підходи до розроблення цього важливого
стратегічного документа реформ.
«Цей документ ми з вами ухвалюємо в зовсім іншому
вигляді, ніж ми це робили протягом багатьох років, починаючи з
Бухарестського саміту 2008 року. Нарешті він є стратегічним і
системним. Ми протягом кількох років вдосконалювали його
структуру та зміст і нарешті вийшли на зовсім новий формат,
який побудований за логічним ланцюгом, де є зазначені наші
стратегічні цілі, є конкретні завдання на конкретний рік для
досягнення цих цілей», – сказала під час засідання Уряду Віцепрем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.
«Цей документ уперше унеможливлює потрапляння до
нього формалістичних і зайвих завдань і заходів. Ми вперше
запроваджуємо показники ефективності – індикатори виконання.
Це дасть нам можливість ефективніше просуватися і стратегічно
зближуватися з Північноатлантичним альянсом і виконувати ті
завдання, які необхідні для забезпечення ефективної,
цілеспрямованої і планомірної роботи для підготовки нашого
членства в НАТО, як це вже передбачено українським
законодавством і, сподіваюся, буде передбачено українською
Конституцією», – зазначила Віце-прем`єр-міністр, закликавши
членів Уряду підтримати проект Указу і тримати підготовку
держави до членства в Північноатлантичному альянсі у центрі
уваги.
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По-друге, прийнято Закон України від 7 лютого 2019
року № 2680-VIII «Про внесення змін до Конституції України
щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного
членства України в Європейському Союзі та організації
Північноатлантичного договору».
В роботі бібліотек, спрямованій на інформування
громадян та популяризацію проблем системної підготовки до
вступу в НАТО необхідно використовувати матеріали ЗМІ,
інтернет-ресурси, інформаційні списки актуальних матеріалів,
які публікуються щомісячно Одеською ОУНБ ім. М.
Грушевського на сторінці «Інтеграція заради миру»
бібліотечного блогу відділу юридичної літератури «Юридичний
світ в бібліотеці»: http://pravobiblio.blogspot.com/p/httpswww.html
Беручи до уваги, що 4 квітня цього року виповнюється 70
років з дня підписання у Вашингтоні Північноатлантичного
договору, пропонуємо до цієї дати провести інформаційні
години, огляди документів на тему «НАТО – забезпечення
колективної безпеки країн», бажано оформити виставку на тему
«Історія Місії України при НАТО».
Діяльність бібліотек області повинна бути спрямована на
роз’яснення сучасних реалій: Північноатлантичний альянс
завжди демонструє гнучкість в реагуванні на нові виклики та
загрози, впевнено гарантує безпеку своїм членам та ефективно
відповідає на кризові ситуації, що виникають на підступах до
його кордонів.
Необхідно в популяризаторській діяльності зосередити
увагу під час зустрічей, оглядів та презентацій виставок на тому,
що на рівні вищого керівництва НАТО офіційно визнається, що
незалежна суверенна і стабільна Україна, яка твердо
дотримується демократії і верховенства права, є запорукою
євроатлантичної безпеки. НАТО підтримує суверенітет України,
її територіальну цілісність у межах кордонів, які офіційно
визнані міжнародною спільнотою, і її невід’ємне право
визначати своє майбутнє та зовнішньополітичний курс без
зовнішнього втручання, як зафіксовано у Гельсінському
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Заключному акті. Максимальне урахування досвіду НАТО,
запровадження відповідних стандартів у діяльність сектору
безпеки та оборони України, набуття оперативної сумісності з
НАТО, реалізація проектів допомоги з боку партнерів стають
для нашої держави важливими чинниками забезпечення
національної безпеки.
В кожній бібліотеці слід оформити інформаційний стенд
«Україна і НАТО: історія, сучасність і перспективи».
Пропонуємо протягом 2019 року провести комплекс
заходів «НАТО-Україна: сьогодення Альянсу». Бажано
оформити постійно діючу виставку «Вступ України до НАТО –
стратегічна мета зовнішньої політики» з наступними
підрозділами:
1. «НАТО: історія створення спільної системи
захисту».
2. «Основний Закон України: зміни заради безпеки».
3. «Партнерство заради миру: Альянс і міжнародне
право».
4. «Україна-НАТО: практичні кроки на шляху
інтеграції».
5. «Громадськість держави: рух за Україну в НАТО».
Бібліотекам необхідно створити постійну систему
інформації та роз’яснення з питань євроатлантичної інтеграції
України. Бібліотеки мають можливість щомісячно проводити
огляди літератури, представленої у списках, які публікуються
Одеською обласною універсальною науковою бібліотекою ім.
М. Грушевського, використовуючи анотації до статей чи книг.
Бібліотеки повинні, користуючись можливістю електронної
доставки документів, замовляти ці матеріали в обласній та інших
бібліотеках й проводити інформаційні години та зустрічі
стосовно запропонованої тематики.
Також можна організовувати презентації виставок, які
зроблять процес роз’яснення інформації більш різноманітним і
цікавим для різних верст населення.
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Пропонуємо теми для інформаційно-роз’яснювальних
годин з читачами дорослого віку:
- «НАТО: від Брюссельського договору до сьогодення».
- «НАТО як інструмент ефективного протистояння
ідеологічній, політичній та військовій загрозі
національній безпеці».
- «Україна в НАТО – питання часу: виконання критеріїв».
- «Україна в НАТО – ключ безпеки».
- «Трансформація національних концепцій безпеки, як
відповідь на нові глобальні та регіональні виклики та
загрози».
- «Стратегія національної безпеки України та Воєнна
доктрина».
Для юнацтва пропонуємо наступні теми:
- «НАТО і підвищення обороноздатності України:
програма амбітних реформ».
- «НАТО і Україна: нові виклики і багатонаціональні
військові навчання».
- «НАТО – світ, безпека, міжнародне право: погляд у
майбутнє».
- «НАТО-Україна: мирна місія ХХІ століття».
Просимо використовувати в інформаційній роботі
пропозицію щодо створення інформаційного куточка «УкраїнаНАТО», постійно звертаючись до матеріалів повнотекстових та
бібліографічних видань, які публікуються в мережі Інтернет.
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М. Фурашев. – Київ : Т-во «Знання» України, 2007. – Ч. 2 :
Результати імплементації Плану дій Україна – НАТО у
першому півріччі 2007 року. – 2007. – 36 с.
11. План дій щодо членства в НАТО [Текст] : [у даному
просвітницькому виданні наводяться тексти звернення
вищого керівництва держави до Генерального Секретаря
НАТО від 11 січня 2008 року щодо зацікавленості України у
приєднанні до Плану дій щодо членства в НАТО та
безпосередньо Плану дій щодо членства в НАТО] / Нац.
центр з питань євро-атлант. інтеграції України, Т-во
«Знання» України, Н.-д. центр прав. інф-ки, Акад. прав. наук
України ; підгот.: О. В. Семіков, В. М. Фурашев. – Київ : Т-во
«Знання» України, 2008. – 15 с.
12. Україна в міжнародних організаціях [Текст] : [у даному
науково-популярному виданні надається інформація щодо
участі та перспектив участі України в міжнародних
організаціях] / Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції
України, Т-во «Знання» України, Н.-д. центр прав, інф-ки,
Акад. прав. наук України ; підгот. О. В. Семіков,
В. М. Фурашев. – Київ : Т-во «Знання» України, 2007. – 24 с.
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13. Україна-НАТО: «за» та «проти» [Текст] : [у даному
науково-популярному виданні надано короткий, за
можливістю максимально об'єктивний, аналіз позитивних і
негативних сторін реалізації євроатлантичного курсу
України] / Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції
України, Т-во «Знання» України, Н.-д. центр прав. інф-ки,
Акад. прав. наук України ; підгот. О. А. Палій. – Київ : Т-во
«Знання» України, 2007. – 24 с.
14. Українсько-російські відносини: зліти та падіння [Текст] :
[у даному науково-популярному виданні аналізуються
процеси становлення зовнішніх зв'язків між Україною та
Російською Федерацією з моменту набуття державами
незалежного статусу] / Нац. центр з питань євроатлант.
інтеграції України, Т-во «Знання» України, Н.-д. центр прав.
інф-ки, Акад. прав. наук України ; підгот. Б.О. Парахонський.
– Київ : Т-во «Знання» України, 2007. – 24 с.
15. Чому НАТО, а не ОДКБ? : нормат.-прав. аспект [Текст] : [у
даному науково-просвітницькому виданні наводяться тексти
Північноатлантичного договору та Договору про колективну
безпеку у таблично-порівняльній формі (джерела інформації:
www.nato.int та www.dkb.gov.ru відповідно), а також деякі
запитання-коментарі, які зосереджують увагу на визначених
моментах] / Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції
України, Т-во «Знання» України, Н.-д. центр прав, інф-ки,
Акад. прав. наук України ; підгот. О. В. Семіков, В. М.
Фурашев. – Київ : Т-во «Знання» України, 2008. – 15 с.
16. Що загрожує Україні? [Текст] : [у даному науковопопулярному
виданні
надається
інформація
щодо
потенційних викликів і загроз, які можуть вплинути на стан
національної безпеки України, її державний суверенітет, а
також аналізується підхід до забезпечення безпеки у XXI
столітті на європейському континенті. Розрахована на
широке коло читачів незалежно від їх фахової та освітянської
підготовки, які бажають сформувати свою особисту думку
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щодо євроатлантичного курсу України] / Нац. центр з питань
євроатлант. інтеграції України, Т-во «Знання» України, Н.-д.
центр прав. інф-ки, Акад. прав. наук України ; підгот.:
О. В. Семіков, Фурашев В. М. – Київ : Т-во «Знання»
України, 2007. – 24 с.
17. Що таке НАТО? Створення, розвиток та сучасний стан
[Текст] : [у даному науково-популярному виданні надається
об'єктивна інформація ПР° Північноатлантичний альянс,
історію його створення, спрямованість та сучасний стан, яка
базується на офіційних документах співробітництва з НАТО]
/ Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України, Т-во
«Знання» України, Н.-д. центр прав. інф-ки, Акад. прав. наук
України ; підгот.: О. В. Семіков, В. М. Фурашев. – Київ : Т-во
«Знання» України, 2007. – 24 с.
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