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ПРЕАМБУЛА
Ми, група демократичних, патріотичних українських неурядових організацій:
Впевнені, що незалежність, стабільність країни та свобода і добробут її громадян можуть бути
досягнуті тільки шляхом розвитку демократії та ринкової економіки;
Визнаючи, що майбутнє України можливо тільки як частина європейської та євроатлантичної
спільноти;
Визнаючи внесок Північноатлантичного Договору протягом більше ніж 50 років на захист та
підтримку принципів демократії, індивідуальної свободи та верховенства права, що визначають
спільні цінності в євроатлантичній спільноті;
Впевнені, що Україна повинна додати свій внесок у систему безпеки в Європі та в
євроатлантичній спільноті в її політичних, економічних, військових, соціальних аспектах та
захисті навколишнього середовища;
Підтримуючи державну політику України, яка відповідає устремлінням народу України до
незалежності, свободи та добробуту, проголошує національну стратегію євроатлантичної
інтеграції та початок практичних приготувань до членства в НАТО шляхом прийняття плану
дій Україна-НАТО, та
Вважаючи, що цілі України приєднатися до НАТО та ЄС можуть бути досягнуті тільки шляхом
спільних зусиль уряду та громадянського суспільства;
Проголошуємо цим про намір та рішення посилити наші індивідуальні та колективні зусилля в
напрямку набуття Україною членства в євроатлантичній спільноті та
Погоджуємося створити Всеукраїнську Громадську Лігу Україна-НАТО, діяльність якої буде
регулюватися цим Статутом.
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ЛІГА УКРАЇНА-НАТО”
(далі - Спілка) є Громадською спілкою з всеукраїнським статусом. До спілки входять
організації, що поділяють євроатлантичні цінності, підтримують курс на набуття Україною
повноцінного членства в НАТО та мають намір своєю діяльністю сприяти виконанню Плану дій
Україна-НАТО.
1.2. Спілка є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в установленому законом
порядку, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банку, печатку із своєю назвою та
символікою, штампи, бланки, а також іншу атрибутику та символіку, зразки яких
затверджуються Координаційною Радою Спілки. Символіка Спілки реєструється в
установленому порядку.
1.3. Повне найменування Спілки українською мовою: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА
“ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ЛІГА УКРАЇНА-НАТО”.
1.4. Скорочена найменування Спілки українською: ГС “ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА
ЛІГА УКРАЇНА-НАТО”.
1.5. Повне найменування Спілки англійською мовою: PUBLIC UNION “ALL-UKRAINIAN
C ivrc LEAGUE UKRAINE-NATO”.
1.6. Скорочене найменування Спілки англійською мовою: PU “ALL-UKRAINIAN СГУІС
LEAGUE UKRAINE-NATO”.
1.7. Спілка здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, чинним законодавством
України і цим Статутом.
1.8. Організаційно-правова форма Спілки - громадська спілка.
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Спілка утворюється і діє на принципах:
1) добровільності;
2) самоврядності;
3) вільного вибору території діяльності;
4) рівності перед законом;
5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);
6) прозорості, відкритості та публічності.
1.9. На штатних співробітників Спілки поширюється законодавство про працю, соціальне
забезпечення і соціальне страхування.
1.10. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Спілка, так само як і
втручання Спілка в діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших
громадських об’єднань не допускається, крім випадків, передбачених законом.
1.11. Спілка будує свої взаємовідносини з державними органами та установами, які залучені до
реалізації євроатлантичного курсу України, на партнерських засадах та принципах
взаємодопомоги у досягненні спільних цілей.
1.12. Спілка має право засновувати або вступати в міжнародні та інші організації, які поділяють
проголошені Спілкам пріоритети євроатлантичної інтеграції України.
1.13. Спілка має право укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав та
обов’язків, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді.
1.14. Спілка не несе відповідальності за зобов’язаннями громадських організацій, які є членами
Спілка, якщо інакше не передбачено окремими угодами.
1.15. Спілка не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе
відповідальності за зобов’язаннями Спілка.
1.16. Спілка поширює свою діяльність на територію України.
РОЗДІЛ 2. ЗАВДАННЯ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКА
2.1. Метою (цілями) створення та діяльності Спілки є підтримка зусиль та діяльності членів
Спілка по сприянню євроатлантичній інтеграції України та набуття нею повноцінного членства
в НАТО.
2.2. Основними напрямками й завданнями діяльності Спілки є в установленому законом
порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції:
2.2.1. розробка на основі пропозицій членів Спілки та практична реалізація Громадської
стратегії «Україна-НАТО»;
2.2.2. популяризація ідей євроатлантичної інтеграції України;
2.2.3. сприяння підвищенню рівня обізнаності громадськості щодо діяльності НАТО;
2.2.4. сприяння діяльності неурядових організацій України, які діють в сфері співробітництва
України з НАТО, обміну досвідом та інформацією між ними;
2.2.5. сприяння розвитку співпраці між неурядовими організаціями, державними органами
України та НАТО;
2.2.6. сприяння розв’язанню проблем, які постають перед Україною в сфері євроатлантичної
інтеграції;
2.2.7. всебічне вивчення досвіду членства в НАТО інших держав;
2.2.8. сприяння зміцненню громадянського суспільства;
2.2.9. сприяння консолідованому представництву та просуванню громадських інтересів на
міжнародному рівні в діяльності міжнародних організацій, співпраця з неурядовими
організаціями інших країн;
2.2.10. дослідницька та організаційна допомога державним органам влади, які залучені до
втілення у життя Плану дій Україна-НАТО;
2.2.11. організаційна та практична підтримка заходів, які проводяться в Україні під егідою
НАТО.
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РОЗДІЛ 3. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ
3.1. Спілка акумулює інтелектуальні, організаційні, технологічні, комунікаційні ресурси,
зокрема, в інформаційній, дослідницькій та освітній сферах, сприяє розвитку громадської думки
в Україні у напрямку усвідомлення євроатлантичного майбутнього українського суспільства.
3.2. Згідно з чинним законодавством України Спілка в установленому законом порядку та в
межах наданої чинним законодавством компетенції:
3.2.1. проводить конференції, презентації, круглі столи, публічні дискусії, прес-конференції та
інші публічні заходи;
3.2.2. організує інформаційні кампанії, орієнтовані на підтримку ідеї євроатлантичної інтеграції
України;
3.2.3. координує та узгоджує проведення заходів членів Спілки у галузі євроатлантичної
інтеграції, поширює інформацію про заходи, що проводяться організаціями-засновниками;
3.2.4. здійснює поточне інформування громадськості про розвиток співробітництва між
Україною і НАТО;
3.2.5. організує у взаємодії з органами державної влади заходи, які розкривають практичну
складову партнерства між Україною і НАТО, зокрема діяльність українських миротворців;
3.2.6. проводить громадську експертизу та громадські слухання з питань, окреслених метою та
завданнями діяльності Спілка;
3.2.7. одержує від органів державної влади та управління, місцевого самоврядування
інформацію, необхідну для реалізації мети та завдань організації та використовує її у
відповідності до цього Статуту;
3.2.8. сприяє розповсюдженню, використовуючи можливості партнерських організацій,
інформації про Україну у країнах євроатлантичної спільноти;
3.2.9. створює інтернет - сайт українською і англійською мовами;
3.2.10. сприяє створенню та розвитку відкритої для широкої аудиторії електронної бази даних
стосовно співробітництва між Україною і НАТО;
3.2.11. бере участь у здійсненні освітніх програм, інформаційно-ресурсної, фінансової та
технічної підтримки наукових та навчальних закладів, науковців та викладачів, слухачів і
студентів у вивченні та впровадженні інформаційних технологій, навчальних дисциплін,
спрямованих на розвиток інфраструктури для удосконалення процесу співробітництва України
з НАТО;
3.2.12. сприяє виготовленню та поширенню друкованих видань, інших інформаційних
матеріалів Спілка та організацій-членів з тематики євроатлантичного співробітництва;
3.2.13. сприяє створенню аудіо, відео матеріалів, інформаційних програм, що відповідають меті
діяльності Спілка;
3.2.14. бере участь та сприяє практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних,
місцевих та міжнародних програм у галузі євроатлантичної інтеграції.
РОЗДІЛ 4. ЧЛЕНСТВО В СПІЛЦІ
4.1. Членство в Спілці є добровільним. Воно є індивідуальним.
4.2. Членами Спілки можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи які
досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.
4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Спілку. Належність чи неналежність до
Спілки не може бути підставою для обмеження прав і свобод члена Спілки або для надання їй
органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування
будь-яких пільг і переваг. Члени Спілки мають в Спілці один голос.
Засновники набувають членства з моменту проведення установчої Асамблеї по утворенню
Спілки.
4.4. Для вступу в члени Спілки юридична особа приватного права подає на ім’я Координаційної
Ради (далі - Ради) заяву, підписану керівником організації та скріплену печаткою, до якої
додається виписка з протоколу засідання статутного органу організації про схвалення рішення
щодо вступу в Спілку та дотримання умов цього статуту та копія статуту юридичної особи заявника. Фізична особа для вступу в члени Спілки подає до Ради просту письмову заяву.
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4.5. Заява розглядається Радою на її черговому засіданні, яка більшістю голосів від складу
приймає рішення про набуття членства юридичною особою - заявником або про відхилення
заяви.
4.6. Затвердження рішень Ради щодо членства здійснюється на черговому засіданні Асамблеї
Спілки. До затвердження рішення Ради члени Спілки, які набули членства за її рішенням,
користуються усіма правами та несуть усі обов’язки членів, за винятком права обирати та бути
обраним до Координаційної Ради та Ревізійної комісії.
4.7. Членство в Спілці припиняється добровільно або за рішенням Ради.
4.8. Добровільно вихід із членства відбувається на підставі письмової заяви, що подається
Голові Координаційної Ради і до якої додається виписка з протоколу засідання статутного
органу організації про схвалення рішення щодо виходу із складу Спілка (для юридичних осіб).
4.9. За рішенням 3/4 від складу Ради членство в Об’єднанні припиняється у випадку, якщо член
Спілки своїми діями дискредитує Спілку, або систематично порушує Статут, або веде
діяльність, несумісну з метою Спілки. Рада також може зупинити членство в Спілці, якщо має
місце більш як річна заборгованість по членських внесках, якщо такі встановлено відповідно до
цього Статуту.
4.10. Ініціатива щодо розгляду питання про припинення членства належить членам Ради, не
менш як 1/3 від їхнього складу.
4.11. Не згідний з рішенням Ради член Спілки може подати апеляцію до Асамблеї, рішення якої
є остаточним.
4.12. Члени Спілка мають право:
1.
бути присутніми і брати участь у будь-яких заходах, що здійснюються Спілкою;
2.
користуватись постійною підтримкою Спілки і використовувати усі форми її діяльності
для задоволення своїх інтересів;
3.
обирати і бути обраними до виборних статутних органів Спілки;
4.
брати участь в засіданнях Асамблеї Спілк;
5.
одержувати інформацію про діяльність Спілки та її органів та відвідувати засідання
Координаційної Ради;
6.
вносити пропозиції до керівних органів Спілки з питань, пов’язаних з їх діяльністю чи
діяльністю Спілки;
7.
використовувати приміщення Спілки для проведення заходів чи отримання
консультацій.
4.13. Права члена Спілки - юридичної особи реалізуються через представника юридичної
особи-члена, яким є за посадою керівник юридичної особи-члена, а у разі його відсутності, інша
особа, повноваження якої підтверджуються дорученням, виданим відповідно до статутних
вимог юридичної особи-члена.
4.14. Члени Спілки зобов’язані:
1.
дотримуватись Статуту;
2.
брати безпосередню участь в роботі Спілки;
3.
своєю діяльністю сприяти реалізації мети і завдань Спілки;
4.
виконувати рішення Ради та Асамблеї Спілки, що стосуються питань, пов’язаних з
діяльністю їх як членів Спілки;
5.
сплачувати членські внески у порядку та розмірах, встановлених Радою;
6.
не вести діяльності, що суперечить визначеної цим статутом мети Спілки.
РОЗДІЛ 5. СТАТУТНІ ОРГАНИ ТА СТРУКТУРА СПІЛКИ
5.1. Статутними органами Спілки є:
1. Асамблея (Загальні збори членів);
2. Координаційна Рада (далі - Рада);
3. Колегія;
4. Ревізійна комісія.
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5.2. Асамблея
5.2.1. Вищим керівним статутним органом Спілки є Асамблея (Загальні збори членів Спілки).
Кожен член Спілки має один голос під час голосування на Асамблеї.
5.2.2. До виключних повноважень Асамблеї належить:
- прийняття Статуту та внесення змін і доповнень до нього;
- обрання членів Ради та Ревізійної комісії терміном на 2 роки;
- прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Спілки;
- здійснення права власності на майно Спілки;
- затвердження документів, які визначають стратегію роботи Спілки;
- оцінка діяльності Спілки за звітний період та заслуховування звітів Ради та Ревізійної
комісії;
- затвердження рішень Ради щодо нових членів Спілки;
- розгляд апеляцій виключених з Спілки членів.
5.2.3. До повноважень Асамблеї належить розгляд будь-якого питання, що стосується
діяльності Спілки. Тобто Асамблея може розглянути будь-яке питання діяльності Спілки та
прийняти по ньому рішення. В тому числі і стосовно обрання Голови Ради Спілки та інших
посадових осіб і керівних органів Спілки.
5.2.4. Асамблея спеціальним рішенням може делегувати окремі із своїх повноважень Раді
Спілки. Рішення має містити межі та тривалість делегування повноважень.
5.2.5. Чергові засідання Асамблеї скликаються Радою один раз на рік. Координаційна Рада має
попередити членів Спілки про дату та місце проведення засідання, а також надіслати порядок
денний засідання за 20 робочих днів до проведення засідання. Внесення на розгляд питань до
порядку денного може бути ініційовано, якщо 10 відсотків членів Спілка висловилися за це.
5.2.6. Позачергові засідання Асамблеї скликаються за необхідністю за ініціативою Ради або на
пропозицією 1/4 від загального числа членів або вмотивованою пропозицією Колегії.
5.2.7. Пропозиції щодо проведення позачергового засідання Асамблеї подаються або
надсилаються до Ради Спілки і мають містити обґрунтування потреби у такому засіданні,
порядок денний та проекти рішень.
5.2.8. Протягом не більше 5-ти робочих днів від дати отримання звернення про скликання
позачергового засідання Асамблеї, Рада визначає дату, місце проведення Асамблеї та надсилає
членам Спілки порядок денний засідання. Порядок денний має бути надісланий членам Спілки
принаймні за 10 робочих днів до проведення позачергового засідання.
5.2.9. Асамблея правомочна, якщо у її засіданні бере участь 2/3 членів Спілки.
5.2.10. Позачергові засідання Асамблеї розглядають лише ті питання, заради розгляду яких
вони були скликані.
5.2.11. Рішення Асамблеї, якщо інше не передбачено цим Статутом, приймаються більшістю
голосів тих, хто бере участь в Асамблеї.
5.3. Координаційна Рада
5.3.1. Діяльність Спілки, в період між Асамблеями, організовує і спрямовує виконавчий
колегіальний статутний орган Спілки - Координаційна Рада, склад якої обирається Асамблеєю
відкритим голосуванням терміном на два роки.
5.3.3.
Кількісний склад Ради - 15 осіб. Кандидатури членів Ради пропонують члени Спілки.
Кандидатури членів Ради виносяться на голосування Асамблеї за пропозицією делегатів
Асамблеї за умови підтримки кожної кандидатури не менше ніж 2 делегатами Асамблеї.
Виконавчий директор та співробітники Спілки не можуть бути членами Координаційної Ради.
5.3.3. Член Ради може бути виведений із складу Ради за рішенням не менш як 2/3 членів
Асамблеї.
5.3.4. До повноважень Ради належить розгляд будь-якого питання поточної діяльності Спілки,
якщо це не віднесено до виключних повноважень інших органів та посадових осіб Спілки.
5.3.5. До виключних повноважень Ради належить:
- затвердження поточного плану роботи Спілки;
- прийняття нових членів з наступним затвердженням їх членства Асамблеєю;
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- обрання Голови Ради та 2-х заступників терміном на два роки;
- призначення Виконавчого директора Спілки;
- заслуховування звітів Виконавчого директора Спілки про поточну роботу, в тому числі з
питань фінансового стану Спілки;
- попередній розгляд проектів змін статуту Спілки та винесення їх на розгляд Асамблеї;
- формування складу Колегії;
- ухвалення Положень про діяльність Спілки;
- визначення суми та встановлення порядку сплати членських внесків.
Засідання Ради є правомочним, коли на ньому присутні не менше 8 членів Ради.
5.3.6. Рішення приймаються Радою більшістю від її складу відкритим голосуванням. Таємне
голосування проводиться за необхідністю, за пропозицією не менш як 1/3 членів Ради, які
беруть участь у голосуванні. У випадку, якщо рівна кількість голосів за та проти, голова Ради
має вирішальний голос (окрім кадрових питань).
5.3.7. В засіданні Ради можуть брати участь, не впливаючи на кворум Виконавчий директор,
Голова Колегії та Голова ревізійної комісії з правом дорадчого голосу.
5.3.8. Рада може створювати Комітети із складу своїх членів для опрацювання питань, які
потребують поглибленого вивчення. Рада має право залучати до роботи створених комітетів
незалежних експертів та визначати розмір та характер компенсацій за їх внесок у діяльність
Спілки. Висновки роботи комітетів мають рекомендаційний характер.
5.3.9. Рада збирається не менше, як один раз на квартал. Для проведення позачергового
засідання Координаційної ради достатньо пропозиції одного з її членів. Рада має право
проводити закриті засідання.
5.3.10. Координаційна Рада має надавати звіт про свою діяльність членам Спілки один раз на
рік.
5.3.11. Голова Ради головує на засіданнях Ради та засіданнях Асамблеї, представляє Спілку у
стосунках з органами влади, іншими юридичними особами, міжнародними та іноземними
організаціями та особами, підписує документи Спілки, виконує обов’язки Виконавчого
директора до його призначення.
5.4. Колегія
5.4.1. Колегія - це дорадчо-консультативний статутний орган Спілки, склад якого формується
Радою відповідно до процедур, встановлених цим Статутом.
5.4.2. Рада, для формування Колегії, звертається з запрошенням до визнаних фахівців з питань
відносин Україна-НАТО, працівників державних установ, які опікуються проблемами
євроатлантичної інтеграції України, представників міжнародних громадських та інших
організацій, дипломатичних місій взяти участь у діяльності Колегії Спілки.
5.4.3. За наявності письмової згоди запрошеної особи вона набуває членства в Колегії з моменту
її представлення на черговому засіданні Колегії.
5.4.4. На засіданні Колегії відкритим голосуванням більшістю від складу членів Колегії
обирається Голова, який головує на її засіданнях, підписує документи від її імені та представляє
Колегію у стосунках з іншими органами та посадовими особами Спілки.
5.4.5. Забезпечує діяльність Колегії Виконавча дирекція.
5.4.6. Колегія за зверненням Ради та за власною ініціативою:
попередньо обговорює та аналізує стратегічний план діяльності Спілки;
розробляє рекомендації для удосконалення діяльності Спілки;
пропонує скликати позачергове засідання Асамблеї;
сприяє у наданні технічної та фінансової підтримки діяльності Спілки.
5.4.7. Голова Колегії бере участь в засіданнях Ради з правом дорадчого голосу. Всі звернення
Колегії підлягають обов’язковому розгляду Радою за участі Голови чи представника Колегії.
5.4.8. Два рази на рік - проводяться спільні засідання Ради та Колегії для обговорення
стратегічних напрямків діяльності Спілки. Додаткові засідання можуть скликатися на прохання
Ради.
5.4.9. Голова Колегії має представляти звіт членам Спілки один раз на рік.
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5.5. Компенсація витрат членів статутних органів
5.5.1 Члени Ради та Колегії працюють на громадських засадах.
5.5.2. Рішенням Асамблеї може буде затверджено спеціальне Положення про порядок
компенсації витрат на здійснення повноважень членами статутних органів, відповідно до якого
їм можуть компенсуватись витрати, пов’язані із діяльністю в статутних органах Спілки.
5.6. Виконавча дирекція Спілки
5.6.1. Виконавча дирекція забезпечує практичне виконання рішень Асамблеї та Координаційної
Ради, здійснює проведення заходів Спілки. Виконавча дирекція здійснює господарське
управління майном та коштами Спілки.
5.6.2. Виконавчий директор Спілки діє в межах повноважень, делегованих йому
Координаційною Радою, проводить загальне керівництво Виконавчою дирекцією і є
відповідальним за діяльність її персоналу, координує діяльність Виконавчої дирекції з іншими
структурами Спілки, відкриває банківські рахунки та має право підпису на фінансових
документах Спілки, має право вчиняти дії від імені Спілки як юридичної особи без довіреності,
у тому числі підписувати договори.
5.6.3. Виконавчий директор призначається Радою терміном на два роки. Рада може прийняти
рішення щодо заміни Виконавчого директора 2/3 голосів членів Ради, але не раніше ніж після 3
х місяців після його призначення. Голова Ради підписує з Виконавчим директором трудову
угоду згідно з чинним законодавством.
5.6.4. Структура Виконавчої дирекції, повноваження Виконавчого директора визначаються
окремим Положенням, що приймається Радою.
5.6.5. Виконавчий директор має звітувати членам Спілки 1 раз на рік та Координаційній Раді
щоквартально.
5.7. Ревізійна комісія
5.7.1. Ревізійна комісія обирається Асамблеєю строком на два роки у кількості трьох або п’яти
осіб (в складі Голови та членів Ревізійної комісії), які не входять до інших керівних органів
Спілки.
5.7.2. Ревізійна комісія Спілки здійснює контроль за фінансовою та статутною діяльністю
Спілки. Члени Ради Спілки не можуть бути членами Ревізійної комісії. Перевірка діяльності
Спілки проводиться один раз на рік. Засідання ревізійної комісії проводяться не рідше одного
разу на півроку. Засідання є правомочним у разі присутності на ньому більшості членів
Ревізійної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість
членів Ревізійної комісії. У виключних випадках рішення Ревізійної комісії може прийматися
шляхом використання засобів зв’язку, якщо за таке рішення одноголосно проголосували всі
члени Ревізійної комісії.
5.7.3. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Спілки необхідні матеріали,
бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення.
5.7.4. Ревізійна комісія складає висновок по річним звітам та балансам і звітується перед
Асамблеєю.
5.7.5. Голосування шляхом використання засобів зв’язку на засіданнях Ради, Колегії,
Виконавчої дирекції та Ревізійної комісії допускається лише за попередньою згодою асамблеї.
Голосування шляхом використання засобів зв’язку на асамблеї можливе лише за одноголосним
погодженням з таким голосуванням всіх членів Спілки.
5.7.6. Ревізійна комісія, Колегія, Виконавча дирекція та Рада звітують про свою діяльність
перед членами Спілки на кожній Асамблеї. Своїм рішенням асамблея може відхилитися від цієї
процедури і не заслуховувати звіти. Питання заслуховування звітів розглядається в загальному
порядку, як і всі інші питання, що виносяться на розгляд асамблеї. За рішенням Ради Голова
Ради та Виконавчий директор можуть звітуватися окремо про свою діяльність, але це можливо
лише як одноразове виключення (відхилення) від процедури. Звіти керівних органів можуть
Асамблеєю не затверджуватися, а лише заслуховуватися.
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5.7.7. Рішення, дії та бездіяльність Ради, Виконавчої дирекції, Колегії та їх керівних чи
посадових осіб можуть бути оскаржені до Ревізійної комісії. Такі скарги розглядаються на
засіданнях Ревізійної комісії протягом 30 днів з дня надходження в порядку, передбаченому
цим статутом для всіх інших питань, що виносяться на розгляд засідання Ревізійної комісії. За
результатами розгляду таких скарг Ревізійна комісія може призупиняти виконання дій чи
рішень органів чи посадових осіб до проведення Асамблеї, на яких такі рішення можуть
скасовуватися або підтверджуватися. Скарги на рішення, дії та бездіяльність Ревізійної комісії
в обов’язковому порядку розглядаються на найближчих засіданнях Асамблеї в загальному
порядку, як і всі інші питання, що виносяться на розгляд Асамблеї. Рішення Асамблеї можуть
бути оскаржені до Ревізійної комісії, яка в разі прийняття рішення про мотивованість скарги
виносить це питання на розгляд найближчої Асамблеї. Оскарження рішення Асамблеї не
зупиняє його виконання. Найближче засідання Асамблеї за результатами розгляду скарги
можуть скасувати оскаржуване рішення, чи підтвердити його.

РОЗДІЛ 6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА
ІНШОГО МАЙНА СПІЛКИ
6.1. Спілка може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної
діяльності.
6.2. Спілка набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Спілки або
державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами,
підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за
рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом. Кошти та інше майно
Спілки, не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання
статутних завдань відповідно до закону та статуту Спілки.
6.3. Кошти та майно Спілки формуються з:
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги
чи добровільних пожертвувань;
- членських внесків;
- пасивних доходів;
- коштів або майна, які надходять від проведення їх основної діяльності з урахуванням норм
чинного законодавства;
- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових
фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій
на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або
через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.
6.4. Доходи або майно Спілки не підлягають розподілу між їх засновниками або членами,
посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого
окремого
засновника або члена Спілки, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні
заходи). Кошти та майно витрачаються та використовуються виключно на досягнення цілей,
визначених цим Статутом і не можуть розподілятися між членами та іншими особами. Кошти і
майно, передані для цільового використання, витрачаються виключно за цим призначенням.
6.5. Спілка має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь
Спілки в грошовій або іншій формі.
6.6. Спілка несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності
майном. Члени Спілки не несуть відповідальності за зобов’язаннями Спілки.
6.7. Спілка зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність,
зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і
платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО
РЕОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛКИ, А ТАКОЖ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СПІЛКИ ТА
ІНШОГО МАЙНА, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ПІСЛЯ САМОРОЗПУСКУ.
7.1. У разі реорганізації Спілки її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
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7.2. Рішення про саморозпуск або реорганізацію Спілки приймається Загальними зборами
Спілки.
7.3. Асамблея Спілки створює ліквідаційну комісію для проведення припинення Спілки як
юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Спілки після її
ліквідації відповідно до Статуту.
7.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запису про рішення Спілки про саморозпуск розпочинається припинення
громадської спілки як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.
7.5. Реорганізація Спілки, здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського
об'єднання такого самого статусу.
7.6. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Асамблеї Спілки про припинення
діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого
приєднуються, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації Спілки її майно, активи та
пасиви передаються правонаступнику.
7.6.1. Доходи або майно Спілки не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або
членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника
або члена Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні
заходи).
7.7. Спілка може бути заборонена судом. Заборона Спілки має наслідком припинення її
діяльності.
7.8 Спілка вважається ліквідованою з дати внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення
юридичної особи.
У разі ліквідації (в тому числі саморозпуску) Спілки її активи повинні бути передані одній або
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету,
якщо інше не передбачено законом
РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СПІЛКИ
8.1. Зміни і доповнення до Статуту затверджуються Асамблеєю Спілки за поданням Ради
кваліфікованою більшістю у 2/3 від складу присутніх членів Асамблеї.
РОЗДІЛ 9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СПІЛКИ
9.1. Спілка самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру і може засновувати у
встановленому порядку свої відокремлені підрозділи. Спілка створює відокремлені підрозділи
за територіальною ознакою на рівні області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та
Севастополя. Відокремлені підрозділи можуть створюватись і на рівні районів, районів у
містах, міст, сіл тощо. Відокремлені підрозділи у своїй діяльності керуються Статутом Спілки.
Рішення про утворення та затвердження рішення Зборів відокремленого підрозділу про
припинення діяльності відокремлених підрозділів приймає Рада Спілки.
9.2. Відокремлені підрозділи:
1)
організують виконання рішень керівних органів Спілки та своїх власних;
2)
виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території,
проводять їх в життя;
3)
співпрацюють з відповідного рівня об’єднаннями громадян або їх відокремленими
підрозділами,
профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами
місцевого самоврядування;
4)
пропонують своїх активістів до керівних органів Спілки.
Організації в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі прирівнюються до
обласних організацій Організації.
9.3. Керівними органами відокремленого підрозділу є Загальні збори, Президія; контрольним
органом - Ревізійна комісія (ревізор); керівною особою - Голова відокремленого підрозділу.
Керівні органи та Голова відокремленого підрозділу діють в межах повноважень, визначених
цим Статутом.
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9.4. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є Загальні збори його членів (надалі Збори).
Збори відокремленого підрозділу скликаються Президією не рідше одного разу на два роки.
Позачергові збори відокремленого підрозділу можуть бути скликані на письмову вимогу 1/3
його чисельного складу або з ініціативи Ради Спілки.
Збори є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь більше половини членів відокремленого
підрозділу.
Збори відокремленого підрозділу:
1) визначають чисельний склад та обирають Президію відокремленого підрозділу на термін не
більший, ніж два роки;
2) обговорюють звіт Президії, дають оцінку її роботи;
3) обирають Голову Ревізійної комісії або ревізора на термін не більший, ніж два роки;
4) заслуховують та затверджують звіт Ревізійної комісії (ревізора);
5) реалізують право власності на майно та кошти відокремленого підрозділу, затверджують
його бюджет. Делегують Президії окремі функції по управлінню коштами та майном;
6) приймають рішення про припинення діяльності відокремленого підрозділу. Рішення про
припинення діяльності відокремленого підрозділу приймається кваліфікованою більшістю, не
меншою, ніж 3/4 голосів.
Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх учасників
зборів.
Процедура голосування визначається Зборами.
9.5. У період між Зборами діяльністю відокремленого підрозділу керує його Президія.
Президія обирається Зборами на термін не більший, ніж два роки.
Засідання Президії скликаються Головою відокремленого підрозділу не рідше, ніж один раз на
три місяці.
Позачергове засідання Президії відокремленого підрозділу може бути скликане на вимогу 2/3
членів Президії чи з ініціативи Ради Спілки.
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Президії.
Рішення Президії можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів.
Рішення Президії, прийняте на її засіданні, є правочинним, якщо за нього проголосували більше
половини присутніх на засіданні членів Президії. Рішення, прийняте шляхом опитування, є
правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Президії.
9.6. Президія відокремленого підрозділу:
1) здійснює керівництво відокремленим підрозділом, несе відповідальність за його діяльність;
2) може утворювати постійні або тимчасові виконавчі, робочі та консультативно-дорадчі
органи, визначає їхню компетенцію та структуру, призначає та звільняє їхніх керівників.
Визначає склад консультативно-дорадчих органів;
3) у межах, визначених Зборами, розпоряджається коштами та майном відокремленого
підрозділу;
4) звітує перед членами відокремленого підрозділу за свою діяльність;
5) вирішує інші питання діяльності відокремленого підрозділу відповідно до статутних
завдань.
9.7. У період між Зборами, засіданнями Президії діяльністю відокремленого підрозділу керує
його Голова, який призначається радою Спілки на термін не більший, ніж два роки. Голова
відокремленого підрозділу входить за посадою до складу його Президії.
9.8. Голова відокремленого підрозділу:
1) без доручення представляє відокремлений підрозділ у зовнішніх стосунках;
2) робить заяви від імені відокремленого підрозділу;
3) має право підпису фінансових та інших документів;
4) скликає засідання Президії відокремленого підрозділу, головує на них;
5) несе відповідальність і звітує перед Зборами та керівними органами Спілки за свою
діяльність.
9.9. Ревізійна комісія (ревізор) відокремленого підрозділу:
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1) здійснює контроль за дотриманням цього Статуту, чинного законодавства в діяльності
даної відокремленого підрозділу;
2) зупиняє дію тих рішень керівних органів (окрім Зборів) та керівних осіб відокремленого
підрозділу, що входять до складу даного відокремленого підрозділу, які суперечать Статуту або
прийняті з його порушенням;
3) розглядає пропозиції, скарги та заяви членів відокремленого підрозділу і приймає рішення
щодо них;
4) апелює до керівних органів Спілки.
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Форма
опису проекту та кошторису
витрат, необхідних для його реалізації
Проект: Регіональний вимір співробітництва України з НАТО
Найменування інституту громадянського суспільства:
Громадська Спілка «Всеукраїнська Громадська Ліга Україна-НАТО»
1. Анотація
В анотації до проекту потрібно чітко і лаконічно розкрити зміст за такою схемою:
назва проекту;
найменування інституту громадянського суспільства, що подає проект;
актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми її спрямовано;
заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту.
Проект «Регіональний вимір співробітництва України з НАТО» планує реалізувати
Громадська Спілка «Всеукраїнська Громадська Ліга Україна-НАТО» за сприяння
Київської Міської Державної Адміністрації. Актуальність проекту полягає в необхідності
інформування мешканців міста Києва щодо питань євроатлантичної інтеграції України в
рамках виконання державної Концепції вдосконалення інформування громадськості з
питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки та Річної національної
програми (РНП) співробітництва України з НАТО під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018
рік, а також у відповідності завданням та пріоритетам Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року (Стратегія-2025).
Упродовж строку реалізації проекту нами заплановано проведення 11 (одинадцяти)
інформаційних заходів: 5-ти у вищих учбових закладах, 3-ри круглих столів в
Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» (вул. Б.
Хмельницького, 8/16), проведення 3-х інтерв’ю підготовленими спікерами на міському
телевізійному каналі ТРК «Київ», а також публікації довідкових матеріалів з
Інфографікою.
2. Загальна інформація, що подається за схемою:
історія організації, дата створення;
основна мета діяльності організації;
структура та кількісний склад організації;
структура керівних органів організації;
інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок
бюджетних коштів та інших джерел фінансування (у разі наявності).
Громадська Спілка «Всеукраїнська Громадська Ліга Україна-НАТО» створена у
вересні 2003 року у дусі громадського сприяння реалізації Цільового плану УкраїнаНАТО та зареєстрована Міністерством юстиції України.
Ліга об’єднує неурядові організації України, що опікуються питаннями безпеки,
євроатлантичної інтеграції та співробітництва з НАТО. Свої заходи та проекти Ліга
Україна-НАТО здійснює спільно з Міністерством закордонних справ України,
Секретаріатом Президента України, Верховною Радою України, Міністерством
оборони України, Державним комітетом телебачення і радіомовлення, Центром
інформації та документації НАТО в Україні, Офісом зв’язку НАТО, представниками
1

посольств країн-членів НАТО, дослідницькими інституціями, громадськими
організаціями, аналітичними центрами, журналістами друкованих та електронних
медіа, експертами з питань безпеки.
20 жовтня 2003 відбулась перша Всеукраїнська Асамблея громадських організацій
„Україна - в НАТО: діємо разом”. На установчій Асамблеї відбувся виступ
Генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона та його спілкування з
представниками неурядових організацій.
Громадська Спілка «Всеукраїнська Громадська Ліга Україна-НАТО» є всеукраїнською
спілкою громадських організацій, що поділяють євроатлантичні цінності, підтримують
курс на набуття Україною повноцінного членства в НАТО та мають намір своєю
діяльністю сприяти виконанню Плану дій Україна-НАТО. Ліга є добровільним
об’єднанням та формою співпраці громадських організацій України.
Ліга будує свої взаємовідносини з державними органами та установами, які залучені до
реалізації євроатлантичного курсу України, на партнерських засадах та принципах
взаємодопомоги у досягненні спільних цілей.
Членами Ліги можуть бути громадські організації, які є юридичними особами,
поділяють мету та визнають її Статут.
На сьогодні Ліга об’єднує представників 65 громадських організацій України.
Статутними органами Ліги є:
1) Асамблея,
2) Координаційна Рада,
3) Колегія,
4) Ревізійна комісія.
Метою діяльності Об’єднання є підтримка зусиль та діяльності членів
об’єднання по сприянню євроатлантичній інтеграції України та набуття нею
повноцінного членства в НАТО.
Головними завданнями Спілки є:
- популяризація ідей євроатлантичної інтеграції України;
- сприяння підвищенню рівня обізнаності громадськості щодо діяльності НАТО;
- сприяння діяльності неурядових організацій України, які діють в сфері
співробітництва України з НАТО, обміну досвідом та інформацією між ними;
- сприяння розвитку співпраці між неурядовими організаціями, державними органами
України та НАТО;
- дослідження та пошук шляхів розв’язання проблем, які постають перед Україною в
сфері євроатлантичної інтеграції;
- всебічне вивчення проблем членства України в НАТО з урахуванням досвіду інших
держав;
- дослідницька та організаційна допомога державним органам влади, які залучені до
втілення у життя Плану дій Україна-НАТО;
- організаційна та практична підтримка заходів, які проводяться в Україні під егідою
НАТО;
- розробка та практична реалізація Громадської стратегії «Україна-НАТО»;
- сприяння підвищенню рівня обізнаності громадськості щодо діяльності НАТО та
діяльності неурядових організацій України, які діють в сфері співробітництва України
з НАТО, обміну досвідом та інформацією між ними;
- сприяння розвитку співпраці між неурядовими організаціями, державними
органами України та НАТО;
- дослідження та пошук шляхів вирішення проблем, які постають перед Україною в
сфері євроатлантичної інтеграції;
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- всебічне вивчення проблем набуття Україною членства в НАТО з урахуванням
досвіду інших держав;
- сприяння зміцненню громадянського суспільства;
- сприяння консолідованому представництву та просуванню громадських інтересів
України на міжнародному рівні;
- дослідницька та організаційна допомога державним органам влади, які залучені до
втілення у життя Плану дій Україна-НАТО;
- організаційна та практична підтримка заходів, які проводяться в Україні під егідою
НАТО.
Ліга прагне акумулювати інтелектуальні, організаційні, технологічні, комунікаційні
ресурси, зокрема, в інформаційній, дослідницькій та освітній сферах, сприяє розвитку
громадської думки в Україні у напрямку усвідомлення євроатлантичного майбутнього
українського суспільства.
З цією метою Об’єднання :
- проводить конференції, презентації, круглі столи, публічні дискусії, пресконференції та інші публічні заходи;
- організує інформаційні кампанії, орієнтовані на підтримку ідеї євроатлантичної
інтеграції України;
- координує та узгоджує проведення заходів членів об’єднання, поширює
інформацію про заходи, що проводяться організаціями-засновниками, державними
органами України, країнами-членами НАТО та країнами-кандидатами;
- здійснює поточне інформування громадськості про розвиток співробітництва між
Україною і НАТО;
- організує, у взаємодії з органами державної влади, які розкривають практичну
складову партнерства між Україною і НАТО, зокрема, у місця служби українських
миротворців;
- проводить громадську експертизу та громадські слухання;
- розповсюджує, з використанням можливостей партнерських організацій,
інформацію про Україну в країнах євроатлантичної спільноти;
- бере участь у здійсненні освітніх програм, інформаційно-ресурсної, фінансової та
технічної підтримки наукових та навчальних закладів, науковців та викладачів,
слухачів і студентів, спрямованих на розвиток інфраструктури для удосконалення
процесу співробітництва України з НАТО;
- сприяє виготовленню та поширенню друкованих видань ;
- сприяє створенню аудіо, відео матеріалів, інформаційних програм, що відповідають
меті діяльності Об’єднання;
- бере участь та сприяє практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних,
місцевих та міжнародних програм у галузі євроатлантичної інтеграції.
Громадська Спілка «Всеукраїнська Громадська Ліга Україна-НАТО», громадські
організації, які входять до її складу, мають багаторічний досвід організації та
проведення науково-практичних міжнародних і національних конференцій, “круглих”
столів, науково-практичних семінарів та інших заходів у сфері євроатлантичної
інтеграції України, який буде повністю реалізований під час здійснення проекту.
Громадська Ліга Україна-НАТО проводить Дні євроатлантичного партнерства в
регіонах України, зокрема у військових частинах, Будинках офіцерів, військових
містечках.
Проведення Днів євроатлантичного партнерства ставить за мету показати
українському суспільству переваги співпраці держав в галузі укріплення безпеки та
підвищення обороноздатності українського війська при проведенні спільних навчань,
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обміну досвідом та спільних миротворчих операціях. Системно проводяться Тижні
НАТО на базі військових освітніх закладів України. У цивільних вищих навчальних
закладах регулярно проводяться Академії НАТО за сприяння Громадської Ліги
Україна-НАТО, зокрема у Львові, Одесі, Харкові. Громадська Ліга Україна-НАТО та
організації-члени Ліги проводять моніторинг та соціологічні дослідження. Зокрема
моніторингом громадської думки систематично займається організація-член Ліги Фонд „Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва. Соціологи експертних центрів
надають відповідні прогнози щодо динаміки змін громадської думки щодо питань
євроатлантичної інтеграції України та співробітництва Україна-НАТО.
За сприяння Громадської Ліги Україна-НАТО створена Мережа партнерства УкраїнаНАТО для експертного розвитку громадянського суспільства та підтримки реформ
оборонного і безпекового секторів, розроблена Концепція функціонування Мережі
партнерства Україна-НАТО. Дана Мережа сприятиме поінформованості громадськості
щодо реформування безпекового сектору держави, визначені напрямки роботи на 2018
рік, залучені неурядові організації країн-членів НАТО до співпраці з українськими
партнерами в рамках Мережі партнерства.
Інформація щодо діяльності Громадської Спілки «Всеукраїнська Громадська Ліга
Україна-НАТО» публікується на сайті організації та в соціальних мережах:
http://www.ua-nato.org.ua
https://www.facebook.com/NATOUkraineCivicLeague/
3. Опис програми має містити наступне:
- проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення
проблеми передбачаються проектом? (не більше однієї сторінки друкованого тексту);
- пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект;
- мета проекту;
- завдання проекту;
Українське суспільство дедалі більшою мірою підтримує ідею вступу України до
НАТО як механізму гарантування національної безпеки. Останніми роками
спостерігалося динамічне зростання рівня цієї підтримки в усіх без винятку регіонах
України. Водночас далеко не в усіх регіонах ця підтримка переважає: жителі Сходу та
Півдня все ще продовжують зберігати більшу скептичність стосовно перспективи
євроатлантичної інтеграції, ніж мешканці Заходу та Центру України, що наразі не дає
підстав говорити про наявність стійкого міжрегіонального консенсусу в підтримці
євроатлантичного вектору інтеграції в Україні. Очевидно, що на стійкість теперішніх
показників підтримки НАТО найближчим часом впливатимуть позиція мешканців
столиці України - міста Києва, загальна безпекова ситуація та перспективи
врегулювання конфлікту на Донбасі, ефективність самої співпраці з Альянсом, як і
готовність останнього йти назустріч євроатлантичним прагненням Києва. Відсутність
у силу тих чи інших обставин практичних наслідків від реалізації Україною
євроатлантичного порядку денного може слугувати фактором суспільного
розчарування й відвернути українських громадян від Альянсу, що, своєю чергою,
загрожуватиме стійкості новообраного зовнішньополітичного курсу. Далеко не в
останню чергу можливість збереження наявного рівня підтримки НАТО (або ж
розширення і «вирівнювання» бази цієї підтримки між регіонами) буде залежати від
належного розуміння наявних в українському суспільстві мотивацій підтримки або ж
опозиції відносно Північноатлантичного альянсу, а також від вироблення ефективної
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інформаційної політики з питань НАТО, що якнайкраще співвідносилась б із
відповідними мотиваціями та суспільними запитами.
Пріоритетне завдання проекту полягає в інформуванні мешканців міста Києва щодо
переваг співробітництва України з НАТО, ознайомлення з механізмами формування
міцної української армії, використовуючи досвід та допомогу союзників України з
країн-членів НАТО, розвиток цивільно-військового співробітництва.
Мета проекту є сприяння державній політиці інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України. На тлі законодавчого закріплення в 2017 році
зовнішньополітичного курсу України на членство в НАТО, перед місцевими та
центральними органами державної влади, засобами масової інформації, інститутами
громадянського суспільства постає важливе завдання поступово та м ’яко
«підтягувати» рівень підтримки НАТО на Сході, Півдні та Донбасі до умовного
середньо-українського рівня, зокрема київського, протягом найближчих років.
Для реалізації цього амбітного завдання далеко не в останню чергу необхідно
здійснювати грамотну, ефективну інформаційну політику та належне інформування
українських громадян щодо НАТО. Як показують результати актуальних досліджень
громадської думки в Україні, суспільству багато в чому не вистачає відповідної
інформації і що особливо важливо - серед українців наявний істотний запит на те, щоб
знати про НАТО більше.
Безпосередніми завданнями проекту є проведення:
- 5 інформаційних заходів у вищих навчальних заходах міста Києва з висвітленням
даних інформаційно-просвітницьких заходів у міських та загальноукраїнських
ЗМІ;
- 3 круглих столів в Українському національному інформаційному агентстві
«Укрінформ» (вул. Б. Хмельницького, 8/16) з проведенням он-лайн трансляції в
інтернеті;
- 3 тематичні телевізійні програми за участі спікерів Громадської Спілки
«Всеукраїнська Громадська Ліга Україна-НАТО» на міському телевізійному каналі
ТРК «Київ»;
1 публікація інформаційної брошури з Інфографікою щодо співробітництва
України з НАТО та допомогою Україні країн-членів НАТО для посилення
національної безпеки держави в період російсько-української війни;
План виконання проекту згідно з Таблицею 1:
Таблиця 1
Етапи
реалізації

Опис заходів для здійснення
етапу

1 етап

5 інформаційно-просвітницьких
заходів у ВНЗ міста Києва

2 етап

3 круглих столи в «Укрінформі»

Строк реалізації
етапу

квітень 2018
травень 2018
червень 2018
липень 2018
вересень 2018
травень 2018

Відповідальний
виконавець
(прізвище та
ініціали, посада)
Свідерська Наталія

Джердж Сергій
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3 етап

3 тематичні телевізійні програми
на ТРК «Київ»

4 етап

1 публікація інформаційної
брошури з Інфографікою
Звітування

5 етап

липень 2018
жовтень 2018
квітень 2018
липень 2018
листопад 2018
липень 2018
листопад 2018

Джердж Сергій

Свідерська Наталія
Свідерська Наталія

очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту
(обов’язково зазначаються конкретні кількісні та якісні показники в цифровому
вираженні);
Зросте кількість розміщених інформаційних матеріалів та публікацій щодо вступу
України до НАТО (виступів, інтерв'ю, звернень, коментарів) у ЗМІ, фахівців органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, будуть поширені матеріали
роз'яснювального характеру, прямі теле- та радіо-трансляції.
Структура громадської думки України щодо НАТО зазнала далекосяжних значущих
змін за останні кілька років, починаючи з 2014 року. Ідея вступу до НАТО б’є нові
рекорди підтримки загалом по Україні та, поза сумнівом, вважається сьогодні найбільш
популярною опцією гарантування національної безпеки країни. Водночас більш
поглиблений аналіз соціологічних даних дає підстави стверджувати, що між регіонами
України все ще зберігаються відчутні відмінності в ступені підтримки
євроатлантичного вектору інтеграції країни. Такий стан справ потенційно загрожує
перетворенням питання можливого вступу України до НАТО на фактор поляризації
українського суспільства за регіональними лініями поділу.
Реалізація даного проекту дасть можливість забезпечити в місті Києві зростання
підтримки громадянами міста євроатлантичного курсу України. Заплановано
проведення 11-ти інформаційних заходів. Серед яких заплановано 5-ть інформаційнопросвітницьких заходів, у кожному з яких візьмуть участь щонайменше 50 осіб, таким
чином близько 250 учасників отримають сертифікати про ознайомлення з основними
аспектами євроатлантичного співробітництва нашої держави. Також заплановано
проведення 3-х круглих експертних круглих столів, в кожному з яких візьмуть участь
щонайменше 40 експертів з питань безпеки та представників посольств країн-членів
НАТО. Таки чином експертний потенціал даних круглих столів охопить щонайменше
120 осіб. Також проведення даних круглих столів буде здійснюватися он-лайн по
Інтернету, де як правило близько 1000 одночасних переглядів кожного такого круглого
столу. Заплановано проведення 3-х інтерв’ю під час тематичних телевізійних програм
на телеканалі ТРК «Київ», який охоплює не лише київську громаду, але і всю країну,
через що глядачами даних програм є десятки тисяч громадян України.
цільова аудиторія на яку спрямовано проект;
Проект спрямовано на мешканців міста Києва та враховуючи столичний статус міста
опосередковано здійснюватиметься вплив на громадян України в регіонах. Цільовою
аудиторією є середній клас, приватні підприємці, люди з вищою освітою, молодь,
студенти, викладачі, військовослужбовці, ветерани АТО.
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способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту
(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування
громадськості);
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту
полягають у висвітленні інформаційно-просвітницьких заходів у вищих навчальних
закладах міста Києва, проведенні прес конференцій та круглих столів в Українському
національному інформаційному агентстві «Укрінформ» (вул. Б. Хмельницького, 8/16)
з проведенням он-лайн трансляції, а також проведенні телевізійних програм з інтерв’ю
експертів з питань безпеки на ТРК «Київ».
організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту (адреса,
телефон, контактна особа із зазначенням посади, спосіб співучасті, які заходи в рамках
проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)?;
яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту?
Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату
Кабінету Міністрів України
Контактна особа: Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ - полковник, заступник начальника
Управління співробітництва з НАТО, завідуючий відділом оборонного-військового
співробітництва з НАТО Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Секретаріату КМУ; verbvtskyi@kmu.gov.ua, Тел. +380-44-256-6374

Залучення в якості спікера
Генеральний Штаб Збройних Сил України
Контактна особа: ГОЛОТА Віталій Михайлович - полковник, заступник начальника
управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ
(сил) Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил
України; Тел. 096-2808141

Залучення в якості спікера
Міністерство оборони України
Контактна особа: Петро КАНАНА - начальник відділу співробітництва з
міжнародними організаціями, Департамент воєнної політики, стратегічного
планування та міжнародного співробітництва МОУ; Тел. 067-946-15-05

Залучення в якості спікера

№

1
1

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу, зазначати лише
ті витрати, які потрібні безпосередньо для реалізації проекту) згідно з Таблицею 2:
Таблиця 2
Стаття витрат
Розрахунок витрат Сума
Власний Загальна сума
Сума
коштів,
коштів з
внесок
коштів на
очікувана з інших
організації
реалізацію
бюджету
проекту, грн.
джерел,
, грн.
м. Києва,
грн.
грн.
2
3
4
5
6
7
22500,00
5 заходів*
22500,00
Оренда
4500 грн
приміщень/обладнанн
я для проведення
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2

3

4

5

6

7

8

9

11
12

13

інформаційнопросвітницьких
заходів у ВНЗ міста
Києва
Харчування учасників
5 заходів (1
інформаційноперерва на каву, 1
просвітницьких
обід)* 30
заходів у ВНЗ міста
учасників*
170 грн
Києва
Проживання
6 осіб * 5 заходів*
учасників заходів з
1 доба* 900 грн
регіонів
6 осіб* 5 заходів*
Транспортне
обслуговування
720 грн
учасників з регіонів
Тиражування
5 заходів* 30 шт.*
інформаційних
50 грн
матеріалів учасникам
(програма, анкети,
прес-релізи,
сертифікати)
Роздаткові матеріали
5 заходів* 30 шт.*
учасникам (папка,
75 грн
блокнот, ручка,
бейджі)
Виготовлення банеру
1 банер*
з логотипом КМДА та
9250 грн
партнерів проекту
Оренда приміщення 3 заходи* 2 год*
для круглих столів в
4200 грн
«Укрінформі»
Харчування учасників
3 заходи* 30
круглих столів в
учасників*
«Укрінформі»
110 грн
Канцтовари/витратні
8 місяців*
матеріали
1100 грн
Поліграфічні послуги
300 прим*
36 грн
по виданню публікації
з Інфографікою, 24
сторінки формату
84х108/32, офсет
Банківські послуги
8 місяців*
175 грн
ВСЬОГО:
РАЗОМ:

25500,00

25500,00

27000,00

27000,00

21600,00

21600,00

7500,00

7500,00

11250,00

11250,00

9250,00

9250,00

25200,00

25200,00

9900,00

9900,00

8800,00

-

-

8800,00
10800,00

10800,00

-

-

1400,00

1400,00

130700,00
130700,00

00,00
00,00

50000,00
50000,00

180700,00
180700,00

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з
інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та
тарифів, особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюджетних
коштів і максимальної ефективності їх використання
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Оренда приміщень/обладнання для проведення інформаційно-просвітницьких заходів
у ВНЗ міста Києва

Плануємо орендувати обладнання та приміщення у ВНЗ міста Києва для найбільш
якісного проведення інформаційно-просвітницьких заходів із залученням
представників органів державної влади, ЗМІ, а також представників посольств
країн-членів НАТО в якості спікерів.
Харчування учасників інформаційно-просвітницьких заходів у ВНЗ міста Києва

Заплановано проведення протягом інформаційно-просвітницького заходу 1 перерву на
каву та 1 обід для учасників, враховуючи, що організаторами заплановано проведення
заходу протягом 3-х сесій, а також цікавий тренінг для учасників.
Проживання учасників заходів з регіонів

Для об’єднання країни та представників науково-просвітницького середовища з
різних регіонів держави та виконання містом Києвом столичних функцій нашої
країни, надзвичайно важливим є участь представників різних регіонів України у
столичних заходах. Шляхом тестового відбору організатори виберуть учасників, які
візьмуть участь у даних заходах і оплатять проживання протягом однієї доби для
них. Перевага буде надатись тим, хто відвідує Київ вперше.
Транспортне обслуговування учасників з регіонів

Для об’єднання країни та представників науково-просвітницького середовища з
різних регіонів держави та виконання містом Києвом столичних функцій нашої
країни, надзвичайно важливим є участь представників різних регіонів України у
столичних заходах. Шляхом тестового відбору організатори виберуть учасників, які
візьмуть участь у даних заходах і оплатять проїзд для них: регіон-Київ-регіон.
Перевага буде надатись тим, хто відвідує Київ вперше.
Тиражування інформаційних матеріалів учасникам (програма, анкети, прес-релізи,
сертифікати)

Заплановано тиражування інформаційних матеріалів для учасників заходів, з тим,
щоб учасники отримали повноцінний інформаційний пакет під час проведення
заходів, а також передбачено вручення всім учасникам сертифікатів перед
завершенням заходів.
Роздаткові матеріали учасникам (папка, блокнот, ручка, бейджі).

Заплановано надання роздаткових матеріалів для учасників заходів, з тим, щоб
учасники отримали повноцінний презентаційний пакет під час проведення заходів.
Виготовлення банеру з логотипом КМДА та партнерів проекту

Даний банер буде використовуватись протягом всіх заходів під час реалізації
проекту з метою рекламування основної ідеї даного проекту, а також ознайомлення
учасників та ЗМІ з головним спонсором даного проекту - КМДА та виконавцем - ГС
«Громадською Лігою Україна-НАТО».
Оренда приміщення для круглих столів в «Укрінформі»

Необхідна погодинна оплата приміщення в інформаційному агентстві «Укрінформ»
для проведення круглого столу.
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Харчування учасників круглих столів в «Укрінформі»

Заплановано проведення однієї перерви на каву для всіх учасників круглого столу, як
можливість неформального спілкування зі спікерами та запрошеними
представниками посольств країн-членів НАТО
Канцтовари/витратні матеріали

Для підготовки та проведення запланованих заходів в рамках проекту необхідними є
канцелярські витратні матеріали для якісної підготовки та проведення заходів.
Поліграфічні послуги по виданню публікації з Інфографікою, 24 сторінки формату
84x108/32, офсет

Заплановано підготовка популярної інформативної публікації із використанням
Інфографіки для оприлюднення кількісних і якісних показників співпраці України з
НАТО та країнами-членами НАТО.
Банківські послуги

Необхідним є оплата банківських послуг згідно затверджених банком тарифів.
6. Перелік характеристик наявного матеріально - технічного та кадрового (штатні
працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для
реалізації проекту (окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами
організації)
ГС «Всеукраїнська Громадська Ліга Україна-НАТО» буде використовувати всій
власний технічний та кадровий потенціал, зокрема 5 штатних працівників, а також 10
волонтерів, що співпрацюють з Лігою. Зокрема Ліга здійснить всю роботу пов’язану із
формуванням програми та тематики запланованих заходів, запрошення фахових
українських спікерів, а також залучення представників посольств країн-членів НАТО
в якості спікерів та учасників запланованих заходів. Забезпечення технічного
супроводу проведення заходів, планування та організацію харчування та надання
інформаційних і презентаційних матеріалів, підготовка спікерів для участі у
телевізійних програмах ТРК «Київ». Також ГС «Всеукраїнська Громадська Ліга
Україна-НАТО» підготує за участі фахівців з питань безпеки власну Інфографіку, яка
буде представлена в запланованій публікації.
Керівник інституту громадянського суспільства
ДЖЕРДЖ Сергій Федорович
(підпис) (прізвище, ім ’я, по-батькові)

М.П.
7 лютого 2018 року
Примітки
І.Організація може подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати проект.
2.Загальний обсяг програми без урахування пункту 4, 5, 6 цього додатку не має перевищувати десяти сторінок.
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ЗВІТ
діяльності
ГС «Всеукраїнська Громадська Ліга Україна-НАТО»
та організацій-членів Громадської Ліги Україна-НАТО
щодо євроатлантичної інтеграції України
здійсненої протягом 2017 року
1 січня 2017 року
Телеканал «112 Україна»
Кандидат політичних наук, голова Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж - гість " 112 Україна",
http://112 .ua/vidco/scrgcv-dzhcrdzh-kandidat-politichcskih-nauk-gost- 112-ukraina-01012016-222755.html

8 січня 2017 року
Телеканал «112 Україна»
Кандидат політичних наук, голова Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж - гість " 112 Україна",
08.01.2017. # Джердж #кандидат политических наук #обмен заложниками #заявления Савченко #визит Курца на
Донбасс #скандал с каналом "Россия 24".
http://112 .ua/vidco/scrgcv-dzhcrdzh-kandidat-politichcskih-nauk-gost- 112-ukraina-08012017-223394.html

12 січня 2017 року
Радіо «Голос Столиці»
Кандидат політичних наук, голова Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж прокоментував заяву Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе про завершення
роботи над Річною національною програмою (РНП) співробітництва між Україною і НАТО на 2017 рік.

13 січня 2017 року
РІА «Новости Украина»
Эксперт-международник Сергей Джердж спрогнозировал, что вопрос о поставках вооружения будет решаться в
двустороннем порядке со странами - членами НАТО, но не с самой организацией.
http://rian.com.ua/view/20170113/1020466997.html
https://urgentnews.ru/news/1704591-tv—т п е -у а —їсЬс-сЬїо-ро1ис1іії-іікгаіпа-ої-50їгіі(1піс1іс5їуа-5-паїо

15 січня 2017 року
Український незалежний новинний портал
Голова Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж зазначив наступне: «Ця річна національна програма
співробітництва — РНП — все-таки головний документ реформування країни. І ми у попередні роки і зараз
розглядаємо її не лише як реформу сектора безпеки, а і реформу взагалі в інших сферах: в судовій сфері, в сфері
прав людини, загальна демократизація виборчого процесу. Чи буде в рамках цієї програми практична допомога?».
http://uinp.info/position/tv - т г а уа - tebe сЫо р о їи ^гі и кгата ot sotrudnichestva s nato

15 січня 2017 року
Телеканал «NewsOne»
Кандидат політичних наук Сергій Джердж взяв участь у програмі телеканалу NewsOne. Розмова про
новообраного президента США Трампа, відносини США з Україною та візит віце-президента США Джо Байдена
в Україну 15-16 січня 2017 року.

16 січня 2017 року
Газета «Експрес», Львів
Кандидат політичних наук Сергій Джердж надав інтерв’ю щодо прибуття американських військових підрозділів
в Польщу та країни Балтії.

17 січня 2017 року
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Телеканал «112 Україна»
Голова Громадської Ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук Сергій Джердж в ефірі телеканалу 112.
http://112 .ua/vidco/scrgcv-dzhcrdzh-kandidat-politichcskih-nauk-gost- 112-ukraina-17012017-224288.html

19 січня 2017 року
Українське радіо
Голова Громадської Ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук Сергій Джердж надав інтерв’ю Українському
радіо щодо перспективи відносин США та НАТО в контексті критики європейських партнерів новим
американським президентом Дональдом Трампом через недостатнє фінансування європейцями витрат на оборону
для укріплення колективної безпеки в рамках НАТО.

24 січня 2017 року
Радіо «Голос Столиці»
Голова Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж спільно з ведучим програми Радіо Столиці (106 ФМ)
обговорили візит делегації НАТО до України та розвиток відносин України х Альянсом.

25 січня 2017 року
Радіо «Культура»
Кандидат політичних наук, голова УРП Сергій Джердж спільно з ведучим каналу Культура Сергієм Присухіним
обговорили філософський та культурологічний аспекти соборності України в контексті зміцнення безпеки
держави через співробітництво з НАТО. Культура життя. Авторська передача Сергія Присухіна.
Ьйр://5сЬе^1е.пгси.аоу.иа/агі^сЬаппе1/регіо^гіет-1І5їеп-рорир.Ьїт1?регіоШїетЮ =1525755

26 січня 2017 року
Телеканал «112 Україна»
Голова Громадської Ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук Сергій Джердж в ефірі телеканалу 112.
http://112.ua/video/sergev-dzherdzh-kandidat-politicheskih-nauk-gost-112-ukraina-26012017-225293.html

27 січня 2017 року
Телеканал «Zik»
Голова Громадської Ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук Сергій Джердж в ефірі телеканалу Zik.
«Україна має популяризувати тези резолюції ПАРЄ», - Сергій Джердж. Після позитивного рішення
Парламентської асамблеї Ради Європи, Україна має поширювати тези резолюції серед міжнародної спільноти та
використовувати її як інструмент у боротьбі з агресором. Таку думку висловив голова Громадської Ліги УкраїнаНАТО Сергій Джердж у прямому ефірі інформаційного проекту «Перші про головне. Коментарі» (щобудня о
13.00 - 15.00 та 19:00 - 21.00 на телеканалі ZIK).
http://zik.ua/news/2017/01/27/ukraina maie populvarvzuvatv tezy rezolvutsii parve ekspert 1033157
https://www.youtube.com/watch?v=beEQRNzqsqc
http://zik.ua/news/2017/01/27/rezolvutsiva parve zasvidchuie shcho svit povertaietsva do vidnovlennva mizhnarod
nogo 1033117
https://www.voutube.com/watch?v=-1 mVjRs906E
http://zik.ua/tv/video/70637

2 лютого 2017 року
Face News, новинна агенція
Председатель Общественной лиги «Украина-НАТО» Сергей Джердж. Петр Порошенко заявил, что в Украине
может быть проведен референдум о вступлении в НАТО. Что скажете на этот счет? Я думаю, это положительный
шаг. Для нас очень важно зафиксировать тот уровень поддержки НАТО, который есть в обществе.
https://www.facenews.Ua/articles/2017/311842/

3 лютого 2017 року
Українське радіо, Заява президента щодо необхідності референдуму
Військово-технічна співпраця України з НАТО. Перехід ЗСУ на стандарти альянсу. Навчання українських
солдатів та офіцерів. Микола Маломуж та Сергій Джердж в студії разом з ведучим Владиславом Обухом.
http://www.nrcu.gov.ua/schedu1e/p1av-archive.htm1?periodItemID=1530471
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http://nato.mfa.gov.ua/ua/about-mission/head/interviews/5267-komentar-voglavi-misiii-ukraiini-pri-nato-iegora-bozhkav-jefiri-radioperedachi-vidkrita-studiia

5 лютого 2017 року
Телеканал «112 Україна»
Голова Громадської Ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук Сергій Джердж в ефірі телеканалу 112.
http://112 .ua/video/sergev-dzherdzh-kandidat-politicheskih-nauk-gost- 112-ukraina-05022017-226341.html

5 лютого 2017 року
Телеканал «Україна», Заява президента щодо необхідності референдуму
http://sobvtiva.tv/ua/episode/sobvtiva-nedeli-za-05-02-2017-19-00? ga=1.227202074.645167046.1469767124
http://kanalukraina.tv/ru/episode/sobvtiva-nedeli-za-05 -02-2017-19-00

7 лютого 2017 року
Радіо «Вєсті»
Коментар голови Громадської Ліги Україна-НАТО Сергія Джерджа для Радіо Вєсті щодо вступу Чорногорії в
НАТО та прогнози набуття членства в НАТО для України.

9 лютого 2017 року
Новинний портал «РоШека»
«НАТО усилит давление на Россию по всем направлениям». Об этом Politeka заявил председатель общественной
лиги «Украина-НАТО» Сергей Джердж.
https://politeka.net/405042-kak-nato-v-ukraine-budet-voevat-s-rossiev/

9 лютого 2017 року
Російська служба «Г олосу Америки»
Щодо продовження санкцій проти Росії. «Белый дом: санкции, введенные против России из-за аннексии Крыма,
сохраняются».
http://www.golos-ameriki.rU/a/kiev-moskow-react-to-us-sanctions/3716570.html

11 лютого 2017 року
Телеканал «112 Україна»
Голова Громадської Ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук Сергій Джердж в ефірі телеканалу 112.
http://112 .ua/video/sergev-dzherdzh-kandidat-politicheskih-nauk-gost- 112-ukraina-11022017-226975.html

11 лютого 2017 року
Тернопільський новинний портал Терен (teren.in.ua)
Тернополянин Сергій Джердж: «Ми краще за всіх знаємо, що таке гібридна війна».
http://teren.in.ua/2017/02/11/temopolvanvn-sergii-dzherdzh-mv-krashhe-za-vsih-znavemo-shho-take-gibrvdna-viinavideo/

13 лютого 2017 року
Перший національний канал ТБ
Голова Громадської Ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук Сергій Джердж в ефірі телеканалу Перший
національний в програмі «Віра. Надія. Любов». Обговорення питання проведення референдуму щодо вступу до
НАТО, ініційованого президентом України Петром Порошенком. В програмі взяли участь Посол Литви в Україні
Маріус Януконіс та депутат Верховної Ради України, екс-міністр МЗС України Борис Тарасюк.

15 лютого 2017 року
Телеканал «5 канал»
Голова Громадської Ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук Сергій Джердж в ефірі телеканалу «5 канал»
в програмі Інформаційний ранок. Розмова йшла про загрозу яку несе Росія Україні, проведення маневрів у
Західному ВО РФ біля кордонів України та реакцію на ці маневри в НАТО.
http://www.5.ua/programv/informatsiinvi-ranok- 14.html
https://www.voutube.com/watch?v=mso-upBJiLs
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16 лютого 2017 року
Радіо «Промінь»
Голова Громадської Ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук Сергій Джердж в ефірі Радіо Промінь щодо
заяви Генерального Секретаря НАТО Єнса Столтенберга про високий рівень підтримки українськими
громадянами набуття Україною членства в НАТО.

16 лютого 2017 року
Радіо «Вєсті»
Голова Громадської Ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук Сергій Джердж в ефірі Радіо Вєсті: «Кожен
предмет постачання військової продукції Збройних Сил України маркуватиметься кодами відповідно до
натовських стандартів. Про це повідомив під час свого візиту в Україну менеджер Проекту Трастового фонду
НАТО з логістики і стандартизації пан Фредерік Пежо».

17 лютого 2017 року
Перший Національний телеканал иА
Старт інформаційної програми щодо НАТО. На часі референдум про вступ до НАТО. Які стереотипи,
упередження і сподівання мають українці щодо Альянсу? Як українці уявляють собі стандарти НАТО? Що ми
знаємо про НАТО? Про це у випуску програми "Віра. Надія. Любов".
http://1tv.com.ua/programs/vira nadia ШЬру
http://1tv.com.ua/video/15718

17 лютого 2017 року
Зустріч в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України
17 лютого 2017 року представники Громадської Ліги Україна-НАТО взяли участь у зустрічі в приміщенні
Національного прес-центру щодо обговорення проекту Програми інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки, а також проект Плану виконання Програми на 2017 рік.

19 лютого 2017 року
Телеканал «112 Україна»
Голова Громадської Ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук Сергій Джердж в ефірі телеканалу 112
Україна. «Активізацію бойових дій на Донбасі ініціюють в штабі російської армії в Ростові-на-Дону, та в їхньому
Генштабі в Москві. Українські військові змушені лише відстрілюватись. Погоджуюсь з міністром національної
оборони Польщі Антонієм М ацеревичем, що Росія з 2008 року здійснила кілька етапів агресії і лише НАТО може
зупинити цей процес.», - Сергій Джердж.
http://112.ua/video/tvdgerg-001953-004110-227745.html

20 лютого 2017 року
Телеканал «News One»
Гість ранкового ефіру NewsOne з Максом Назаровим і Андріаною Кучер - кандидат політичних наук, голова
Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж. Обговорювані теми: - День пам'яті героїв Небесної сотні; Ю рій Луценко стверджує, що департамент спец-розслідування ГПУ міг зробити більше для розслідування
вбивств активістів Євромайдану; - Підсумки Мюнхенської конференції для України;
https://www.youtube.com/watch?v=S20pRzbSTD4
https://newsone.ua/ranok-na-newsone-chi-vipravdali-doviru-politiki-vaki-prii shli-pislva-maidanu-20-02/

25 лютого 2017 року
Телеканал «112 Україна»
Голова Громадської Ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук Сергій Джердж в ефірі телеканалу 112.
#Савченко #Джердж #кандидат политических наук #план Артеменко #финансирование ЛДНР
http://112 .ua/vidco/scrgcv-dzhcrdzh-kandidat-politichcskih-nauk-gost- 112-ukraina-25022017-228418.html

1 березня 2017 року
Телеканал «112 Україна»
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 01.03.2017
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Іііїр://112 .иа/у1ёсо/5сгасу-ё2Ьсгё2Ь-капё1ёа1-ро1111сЬс5к1Ь-паик-ао51- 112-икгаіпа-01032017-228823.html

3 березня 2017 року
Засідання Тендерної ради при МФО «Рівні можливості»
3 березня 2017 року відбулося засідання Тендерної ради при МФО «Рівні можливості» щодо виконання Україною
Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок в приміщенні комітетів ВРУ.

5 березня 2017 року
Телеканал «112 Україна»
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 05.03.2017
http://ua.112.ua/video/serhii-dzherdzh-kandvdat-politvchnvkh-nauk-hist- 112-икгаіпа-05032017-229199.html

9 березня 2017 року
Мітинг з приводу 203 річниці з дня народження Тараса Шевченка
http://www.politnavigator.net/na-mitinge-v-kieve-zavavili-chto-rossiva-ugnetaet-burvatov-v-donbasse.html
https://ok.ru/video/270996407791
https://www.voutube.com/watch?v=3p7r05sB4g8
https://www.voutube.com/watch?v=4pbшL7VIIU
https://www.voutube.com/watch?v=n 0 1-р С О ^М

10 березня 2017 року
Телеканал «112 Україна»
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 10.03.2017
http://ua.112.ua/video/serhii-dzherdzh-kandvdat-politvchnvkh-nauk-hist-1 1 2 ^ ^ ^ - 1 0 0 3 2 0 1 7 -229779.html

16 березня 2017 року
Телеканал «112 Україна»
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 16.03.2017

22 березня 2017 року
Газета «День»
Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна-НАТО про проведення зустрічі глав держав і урядів країнчленів НАТО в Брюсселі 25 травня 2017 року. «Саміт НАТО, Трамп, інтрига». «Європейські лідери мають
спробувати переконати його, що Путін — «поганий хлопець», — експерт
https://dav.kviv.ua/uk/artic1e/den-p1anetv/samit-nato-tramp-intrvga
https://dav.kviv.ua/ru/artic1e/den-p1anetv/cammit-nato-tramp-intriga

23 березня 2017 року
Асамблея Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС
Представники Громадської Ліги Україна-НАТО взяли участь в Асамблеї Української сторони Платформи
громадянського суспільства Україна-ЄС , яка пройшла 23 березня в Українському домі.

25 березня 2017 року
Громадсько-політичний портал «Воля народу»
Сергій Джердж, політик, науковець, Голова Громадської ліги «Україна — НАТО», кандидат політичних наук.
Стаття "Трамп та українське питання".
http://vo1ianarodu.org.ua/uk/Po1itvka/Same-chas-stvoriuvatv-mizhnarodnu-antvkrem1ivsku-koa1itsiiu-ekspert

28 березня 2017 року
Телеканал «112 Україна»
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 28.03.2017
http://ua.112.ua/video/serhii-dzherd.zh-kandvdat-politvchnvkh-nauk-hist-112-ukraina-28032017-231709.html

30 березня 2017
Інтернет-новинні агенції
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У к р аїн ськи й погляд, ОПАД, А генція «К рим ські новини»
Стаття Сергія Пархоменка «Канал «Інтер» виправдовує міжнародного злочинця і виступає проти євроатлантичної
інтеграції України». 25 березня 2017 року каналом «Інтер» двічі - о 10:00 та о 2:15 - демонструвався фільм
«Бомби, що підірвали світ» про повітряну операцію «Союзна сила», проведену збройними силами НАТО в
Югославії навесні 1999 року. Сергій Джердж надав коментар автору для написання цієї статті.
http://qha.com.ua/ua/blogi/propagandistska-bomba-vid-telekanalu-nter/16557/
http://ukrpohliad.org/analvtics/inter-vvpravdovuve-mizhnarodnogo-zlochvntsva-i-zavazhave-vevroatlantvchniiintegratsivi-ukravinv-2.html
http://opad.org.ua/analitvka/analitvka-tsentru/218-inter-vvpravdovuie-mizhnarodnoho-zlochvntsia-i-zavazhaieievroatlantvchnii-intehratsii-ukrainv
31 березня 2017 року
В ідвідування п р ак ти к ан тів Ц ІД Н
Студенти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та Східноєвропейського університету,
які проходять практику в Громадській Лізі Україна-НАТО, відвідали Центр інформації та документації НАТО в
Україні. М али змогу поспілкуватися з директором Barbora Maronkova. Дякуємо Svitlana Rotayenko за сприяння.
31 березня 2017 року
У країн ське радіо П ерш ий кан ал
Відкрита студія. 17:09:59 - 17:30:00. Ведучий Владислав Обух. Підсумки засідання зустрічі Комісії УкраїнаНАТО на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі 31 березня 2017 року. Серед експертів Петро Гаращук,
Сергій Джердж, Олексій Коломієць.
http://www.nrcu.gov .ua/schedule/plav-archive.html ?periodItemID=1587470
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/period-items.html?channelID=1&date=2017-03 -31
6 к в іт н я 2017 року
Радіо Вєсті
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, коментар з приводу проведення Росією військових навчань «Захід
2017» в Білорусі та можливий розвиток подій внаслідок можливих провокацій РФ. «Ситуация в зоне АТО и чего
ожидать от Беларуси».
http://radio.vesti-ukr.com/guests/6002.html
http://radio.vesti -ukr.com/broadcasts/lunch/37566.html
http://mp3radio.vesti-ukr.com/375/66/331c4b4076a0a1a7c92933d429ebfa82.mp3?download
http://radio.vesti -ukr.com/online/absnum=37566.html
8 к в іт н я 2017 року
Т елекан ал «112 У країна»
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 08.04.2017
http://ua.112.ua/video/serhii-dzherdzh-kandvdat-politvchnvkh-nauk-hist-112-ukraina-08042017-232857.html
25 к в іт н я 2017 року
Т елекан ал «112 У країна»
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 25.04.2017
https://ua.112.ua/video/serhii-dzherdzh-kandvdat-politvchnvkh-nauk-hist-1 1 2 ^ ^ ^ - 2 5 0 4 2 0 1 7 -234470.html
27 к в іт н я 2017 року
Зустріч робочої групи "Ж ін ки , м ир, безпека"
Робоча група при МФО «Рівні можливості» провела своє засідання 27 квітня 2017 року, на якому відбулася
зустріч і спілкування із Тетяною Житеньовою, яка є фахівцем з питань політики штаб-квартири Структури
ООН Жінки в напрямку миробудування, підтримання миру та запобігання конфліктам.
11 тр а в н я 2017 року
Т елекан ал «112 У країна»
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 11.05.2017
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Розмова про візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна в США та його зустріч з президентом
США Дональдом Трампом.
https://ua.112.ua/video/serhii-dzherdzh-kandvdat-politvchnvkh-nauk-hist-112-ukraina-11052017-236132.html
13 тр а в н я 2017 року
Радіо Голос С толиці
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова Громадської Ліги Україна-НАТО в ефірі програми Радіо Голос
Столиці про вступ Чорногорії в НАТО, який остаточно відбудеться 5 червня 2017 року, а також про саміт НАТО
в Брюсселі 25 травня 2017 року, в якому вперше візьме участь президент США Трамп та під час якого відкриють
нову будову штаб-квартири НАТО.
18 тр а в н я 2017 року
Т елекан ал «112 У країна»
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 18.05.2017
https://ua.112.ua/video/serhii-dzherdzh-kandvdat-politvchnvkh-nauk-hist-112-ukraina-18052017-236855.html
21 тр а в н я 2017 року
Т елекан ал «112 У країна»
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 21.05.2017
https://ua.112.ua/video/serhii-dzherdzh-kandvdat-politvchnvkh-nauk-hist- 112-ukraina-21052017-237148.html
22 тр а в н я 2017 року
Т елекан ал «и А ТУ»
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова Громадської Ліги Україна-НАТО.
Виповнилось 20 років з часу відкриття Центру інформації та документації НАТО в Україні. Як сьогодні
відбувається співробітництво України з НАТО та роль ЦІДН в співпраці НАТО з українським суспільством.
https://www.voutube.com/watch?v=40BswacUFBo
24

тр а в н я 2017 року

Радіо «Г ром адське Радіо»
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова Громадської Ліги Україна-НАТО.
Чого чекає Україна від саміту НАТО 25 травня 2017 року?
https://hromadskeradio.org/programs/kviv-donbas/chogo-chekave-vid-samitu-nato-ukravina
https://www.voutube.com/watch?v=rgOZ2q-LpZY
26 тр а в н я 2017 року
Т елекан ал «112 У країна»
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 26.05.2017
Обговорення призначення нового керівника Національного банку України.
26 тр а в н я 2017 року
Радио К ры м . Реалии
Трамп знакомится с НАТО | Радио Крым.Реалии. Як пройшла зустріч лідерів країн-учасниць НАТО в Брюсселі?
Яку політику президент США Дональд Трамп буде вибудовувати по відношенню до НАТО? Як
Північноатлантичний альянс підтримує Україну і чи сприяє він деокупації Криму? Гість ефіру - голова
Громадської Ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж. Ведучий - Віталій Портников.
https://www.voutube.com/watch?v=5dZRikdw0bY
29

тр а в н я 2017 року

Т елекан ал «112 У країна»
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 29.05.2017
https://112.ua/video/sergev-dzherdzh-kandidat-politicheskih-nauk-gost-112-ukraina-29052017-237914.html

5 червня 2017 року
Т елекан ал «112 У країна»
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Джердж про перспективи співпраці України з НАТО.
https://ua.112.ua/video/dzherdzh-pro-perspektvvv-spivpratsi-ukrainv-z-nato-238665.html
6 ч ервн я 2017 року
Настав час створити міжнародну антипутінську коаліцію
Джердж.https://www.radiosvoboda.Org/a/28531494.html

Радіо Свобода
голова Громадської Ліги «Україна - НАТО» Сергій

6 ч ервн я 2017 року
Радіо Вєсті
Сергій Джердж про перспективи співпраці України з НАТО.
6 ч ервн я 2017 року
Інтернет-П ортал ВОЇ
Україні разом з партнерами слід розробити план на випадок відкритої агресії Росії. Про це зауважив голова
Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж, коментуючи інформацію про концентрацію російських військ
поблизу України. http://voi.com.ua/news/679096/
7 ч ервн я 2017 року
У країн ське Радіо
Верховна Рада України внесла до порядку денного сесії проект закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України)» (№6470), де планує законодавчо
закріпити необхідність вступу України до НАТО. Беруть участь: голова Громадської Ліги «Україна - НАТО»
Сергій Джердж (студія) та соціолог, директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна (телефон).
Ведуча Л.Оксенчук. http://www.nrcu.gov.ua/schedule/plav-archive.html?periodItemID=1660986
7 ч ервн я 2017 року
Радіо Свобода
Опублікована стаття Сергія Джерджа, голови Громадської Ліги Україна-НАТО: «Україна і НАТО. Про
нейтралітет та спів «путінських снігурів»» на інформаційному порталі Радіо Свобода.
https://www.radiosvoboda.org/a/28533974.html
7 ч ервн я 2017 року
Російська редакція У країнського Радіо
В ефірі Російської редакції Українського Радіо Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна-НАТО та Сергій
Герасимчук, заступник голови правління Української призми. В студії журналіст Євгенія Калайда.
7 ч ервн я 2017 року
Т елекан ал У країн а
Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна-НАТО надав коментар телеканалу Україна з приводу вступу
Чорногорії до НАТО, позитивної безпекової динаміки на Балканах та дав оцінку реакції Росії на те, що Чорногорія
стала 29-м членом НАТО.
8 ч ервн я 2017 року
Верховна Р ада У країн и
Члени Координаційної Ради Громадської Ліги України-НАТО обговорили схвалення Верховною Радою
законопроекту про пріоритетність членства України в НАТО.
12 ч ервн я 2017 року
Г азета Е кспрес, Л ьвів
Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна-НАТО надав коментар газеті Експрес зі Львова щодо сучасного
стану відносин України з НАТО.

13 червня 2017 року
Радіо Е ра ФМ
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Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна-НАТО надав коментар Радіо Ера ФМ щодо спільної позиції
демократів та республіканців в конгресі США щодо посилення санкцій проти Ірану та проти Росії через кібервтручання у процес виборів в США. Журналісти Олександра Бойко та Ю рій Мацарський в студії.
13 ч ервн я 2017 року
Т елекан ал 112 У країн а
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 16.06.2017
https://ua.112.ua/video/serhii-dzherdzh-kandvdat-politvchnvkh-nauk-hist- 112-икгаіпа-16062017-239446.html
13 ч ервн я 2017 року
Т елекан ал «Рада» ВРУ
Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна-НАТО надав коментар телеканалу Верховної Ради України
«Рада» спільно з першим заступником ГО «За Україну в НАТО» Зайцем Іваном Олександровичем про законодавчі
зміни в законі України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України» щодо мети вступу України в
НАТО. https: //www.youtube.com/watch?v=AE4H5KSw6dc
13 ч ервн я 2017 року
Н овинний портал «Г ордон»
Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна-НАТО надав коментар новинному порталу «Гордон» щодо
спільного рішення демократів та республіканців в конгресі США по посиленню санкцій проти Росії через кібервтручання у процес виборів в США та про майбутній візит президента США до Польщі.
http://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-tramp-ne-bude-vetuvati-rishennia-senatu-pro-vvedennia-novih-antirosiiskihsanktsij-politolog-dzherdzh-192997.html
http://newspile.ru/news/3178514
16 ч ервн я 2017 року
К руглий стіл в У крінф орм і
16 червня 2017 року відбувся "круглий стіл" на тему: "НАТО і національна безпека України: минуле, сьогодення
і майбутнє". "Українська альтернатива", "Громадська Ліга Україна - НАТО", "За Україну в НАТО" вважають за
необхідне провести всеукраїнський референдум щодо вступу України в НАТО. У круглому столі взяли участь:
Сергій Джердж, Павло Лакійчук, Оксана Григор’єва, Ю рій Гребенчук, Наталія Свідерська, Олексій Коломієць,
Марко Граб, а також Георгій Філіпчук, Іван Заєць, Микола Голомша.
https://www.voutube.com/watch?v=VggrU2D6GeI
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2248210-nato-i-nacionalna-bezpeka-ukraini-minule-sogodenna-imaibutne.html#.WUOYSc rXtY.facebook
19 ч ервн я 2017 року
Радіо Вєсті
Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна-НАТО надав коментар Радіо Вєсті щодо підписання
меморандуму про співпрацю парламентів України та США. Документ підписали спікер Палати представників
Конгресу США Пол Райан і голова Верховної ради України Андрій Парубій.
http://expres.ua/main/2016/10/25/209502-sergiv-dzherdzh-korvsti-robotv-obsve-malo
http://expres.ua/news/2017/01/25/224757-nato-dodatkovo-rozgortave-polshchi-kravinah-baltivi-chotvrv-batalvonv
http://expres.ua/main/2016/11/26/214908-obsve-poperedzhave-novi-zagrozv
http://expres.ua/main/2016/10/01/205568-letalnu-zbrovu-ukravini-nareshti
20 ч ервн я 2017 року
Н овинний портал «Г ордон»
Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна-НАТО надав коментар новинному порталу «Гордон» про те,
що у США немає намірів відмовлятися від уведення санкцій проти РФ. За даними агентства Associated Press, у
Конгресі США відклали голосування за введення нових санкцій проти РФ..
http://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-u-ssha-nemaie-namiriv-vidmovliatisia-vid-vvedennia-sanktsii-proti-rfpolitolog-dzherdzh-193904.html

20 червня 2017 року
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Телеканал 112 Україна
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 20.06.2017
https://ua.112.ua/video/serhii-dzherdzh-kandvdat-politvchnvkh-nauk-hist- 112-ukraina-20062017-240057.html
20 ч ервн я 2017 року
С айт тел екан ал у 112 У країн а
Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна-НАТО опублікував статтю «Нейтралітет як запрошення до
окупації» на сайті телеканалу 112 Україна.
https://ua.112.ua/mnenie/neitralitet-iak-zaproshennia-do-okupatsii-396865.html
21 ч ервн я 2017 року
Ц ен трал ьн и й Т елеканал
Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна-НАТО взяв участь у прямому ефірі програми щодо
співробітництва України з НАТО. Ведучі: Тетяна Кулик та Олександр Савенко. Гості: Іван Заєць, перший
заступник голови ГО "Рух за Україну в НАТО"; Микола Голомша, громадський діяч, експерт з питань безпеки і
оборони РНБОУ; Сергій Джердж, голова Громадської Ліги "Україна - НАТО"; Григорій Філіпчук, співголова ГО
"Українська альтернатива". ЬїїР5://^^^.У оиїиЬс.сот/^аїс1і9у=2КС 4РгауК\0
23 ч ервн я 2017 року
Т елекан ал Тоніс
Сергій Джердж, політичний експерт, голова Громадської Ліги «Україна-НАТО» в гостях у Олександра Лірчука.
Основна тема розмови - НАТО. У студії ргт^ІоЬ аІ експерт розповів, що НАТО існує з 1949 року, це маленька
організація, завдання якої налагодити сумісність армії, секторів безпеки між собою. Сила НАТО - в силі
національних збройних сил. «США - це половина потенціалу НАТО. А друга - це європейські країни, Канада »зазначив експерт. https://www.voutube.com/watch?v=dJ СхЬ05МШ
https://www.voutube.com/watch?v=Gi5qVpfT5dY
28 ч ервн я 2017 року
Г олос А м ерики, російська редакція
«Эта атака вирусом началась неспроста - прошли успешные визиты президента Украины в Соединенные Штаты
и Францию. Прозвучали месседжи которые Украина пыталась донести лидеру Франции, мы получили обратную
связь со стороны Эммануэля Макрона, для него понятны, кто агрессор и причины войны в Украине.
https://www.golos-ameriki.rU/a/ransom-virus-attack-ukraine/3919922.html
2 л и п н я 2017 року
Т елекан ал 112 У країн а
Валерій Гончарук та Сергій Джердж в ефірі "112 Україна", 02.07.2017
https://112.ua/video/valeriv-goncharuk-i-sergev-dzherdzh-v-efire-112-ukraina-02072017-241273.html
5 л и п н я 2017 року
У країн ськи й К ризовий М едіа Ц ентр
Прес-конференція «Україна - НАТО: що було, що є і що буде?» відбулась у середу, 5 липня 2017 р., з 10.00 до
11.00 у приміщенні Українського кризового медіа-центру (УКМЦ) (вул. Хрещатик, 2). Організатор пресконференції - Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва за сприяння Громадської ради при МЗС.
http://dif.org.ua/announcement/ukraina-nato-shcho-bulo-shcho-e-i-shcho-bude
http://uacrisis.Org/ua/58251-69-ukravintsiv-pidtrvmuvut-vstup-nato#prettvPhoto/0/
http://uacrisis.org/ua/58251-69-ukravintsiv-pidtrvmuvut-vstup-nato#prettvPhoto
http://uacrisis.org/58251-69-ukravintsiv-pidtrvmuvut-vstup-nato
https://www.voutube.com/watch?v= cw1fffCKzU
https://www.voutube.com/watch?v=1CI6BZsfPzk
http://dif.org.ua/article/uvavniv-referendum-pokazav-shcho-69-ukraintsiv-pidtrimuvut-vstup-do-nato

5 липня 2017 року
Ін те р в ’ю для Радіо ЕРА ФМ
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Сергій Джердж, політичний експерт, голова Громадської Ліги «Україна-НАТО» надав коментар для Радіо ЕраФМ щодо позитивів та можливих викликів для України при набутті членства в НАТО.
6 л и п н я 2017 року
П рес-центр «Г лавком »
«Україна і НАТО: 20 років з дня підписання Хартії про особливе партнерство». 6 липня, четвер, об 11.30 в пресцентрі «Главкому» (м. Київ, вул. Ш овковична, 8/20) відбулась прес-конференція на тему: «Україна і НАТО: 20
років з дня підписання Хартії про особливе партнерство» Запрошені гості: Сергій Джердж, голова Громадської
Ліги Україна - НАТО; Іван Заєць, народний депутат кількох кликань, колишній глава Постійної делегації ВРУ у
Парламентській Асамблеї НАТО.
http://glavcom.ua/news/aneksovaniv-krim-ne-stane-pereshkodovu-vstupu-ukraiini-v-nato-ekspert-424423.html
https://www.voutube.com/watch?v=WVvSd1mxO3w
http://glavcom.ua/news/ekspert-povasniv-chomu-nevtralniv-status-ukraiini-zaproshennva-do-okupaciii-424454.html
https://www.voutube.com/watch?v=072LYeTDUvA
http://7kanal.com.ua/2017/07/prezident-utverdil-kurs-ukrainvi-na-vstuplenie-v-nato-video/
https://www.facebook.com/Glavcom.ua/videos/1794786170537659/
https://www.voutube.com/watch?v=mHOLz57gKuA
7 л и п н я 2017 року
Радіо Свобода, Російська редакція
Исполняется 20 лет подписанию Хартии Украина-НАТО. Как развивались отношения альянса и Украины?
Собеседники Виталия Портникова - глава гражданской лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж, и заместитель
директора Института мировой политики Сергей Солодкий.
https://www.svoboda.org/a/28596307.html
https://www.voutube.com/watch?v=bK2zwb8LR6U
https://soundcloud.com/radio-svoboda/ukraina-i-nato-20-let-osobogo-partnerstva
18 л и п н я 2017 року
Т елекан ал 112 У країн а
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 18.07.2017
https://ua.112.ua/video/serhii-dzherdzh-kandvdat-politvchnvkh-nauk-hist- 112-икгаіпа-18072017-242718.html
19 л и п н я 2017 року
Н овинний портал Ж урналіст, https://ioumalist.todav/
Сергій Джердж,
кандидат політичних наук,
надав
коментар
новинному порталу Журналіст
(https://iournalist.todav/) щодо надання Україні зброї від США для посилення української армії.
25

л и п н я 2017 року

Т елекан ал Н ью з Ван
Гість в студії NewsOne з Оленою Кирик - Сергій Джердж, політичний експерт. Обговорювані теми: - В Дніпрі з
автомату розстріляли групу людей; Заяви спецпредставника США Курта Волкера про надання Україні летальної
зброї. https://www.voutube.com/watch?v=YB4R1IW-a64
25 л и п н я 2017 року
П ерш ий к ан ал У країнського радіо
Коментар політичного експерта Сергія Джерджа Українському радіо щодо можливої відставки головного
дипломата США Рекса Тіллерсона, про що написала американська агенція С К К
27

л и п н я 2017 року

Т елекан ал 112 У країн а
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 27.07.2017
https://ua.112.ua/video/serhii-dzherdzh-kandvdat-politvchnvkh-nauk-hist-1 1 2 ^ ^ ^ - 2 7 0 7 2 0 1 7 -243576.html
23 серпня 2017 року
Н овинний інтернет-портал «ГО РД О Н »
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Сподіваємося, що після візиту Меттіса в Київ справа зрушиться і в Україну почне надходити американська зброя.
Візит глави Пентагону Джеймса Меттіса в Україну повинен закінчитися ухваленням конкретних рішень, заявив
у коментарі виданню голова Громадської Ліги "Україна - НАТО", кандидат політичних наук Сергій Джердж.
http://gordonua.com/news/politics/politolog-dzherdzh-nadeemsva-posle-vizita-mettisa-v-kiev-delo-sdvinetsva-i-vukrainu-naehnet-postupat-amerikanskoe-oruzhie-203850.html
http://gordonua.com/ukr/news/politics/-politolog-dzherdzh-spodivaiemosia-shcho-pislia-vizitu-mettisa-v-kiiiv-spravazrushitsi a-i - у ^ ш і ^ ^ р ^ пє -nadhoditi-amerikansku-zbroi u-203850.html
26 серпня 2017 року
А гентство «К рим ські новини» QHA, Радіо «HAYAT»
В гостях на радіо «HAYAT» - український громадський діяч, політик, політолог, кандидат політичних наук,
голова Громадської ліги «Україна - НАТО», лідер Української республіканської партії Сергій Джердж.
КИЇВ (QHA) - Бесіда з політиком і активістом нашої Євроатлантичної інтеграції почнеться в суботу, 26 серпня о
12 годині 8 хвилин в онлайн режимі, з наступними повторами програми.
http://qha.com.ua/ ru/politika/sergei -dj erdi -v-pryamom-efire-radio-havat/177577/
http://qha.com.ua/ua/suspilstvo/sergii-dierdi-u-prvamomu-efiri-radio-havat/20651/
8 вересня 2017 року
Т елекан ал П рям и й
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість програми «Новий день». Випуск від 8 вересня 2017 року.
Розмова про загрозу російських військових навчань на території Білорусі «Захід 2017».
https://www.voutube.com/watch?v=0 САН0гп8гА
8 вересня 2017 року
Т елекан ал Н ьюз Ван
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість програми «Новий день». Випуск від 8.09.17.
28 вересня 2017 року
С инергія гром адських та урядових інституцій
щодо інф орм ування суспільства з п итань євроатлантичної інтеграції, Тернопіль
28 вересня 2017 року у місті Тернополі відбувся тренінг для державних службовців та представників сектору
безпеки. В основному заході взяли участь державні службовці обласних та міських виконавчих органів влади,
дотичних до процесів євроатлантичної інтеграції, а також працівники районних державних адміністрацій
Тернопілля. Відбулась прес-конференція для журналістів та участь спікерів у телевізійній програмі. Основна
тематика, це - стратегічне співробітництво України з НАТО - дорожня карта реформ в Україні.
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/143612.htm
https://www.0352.ua/news/1812377
https://www.voutube.com/watch?v=E4aUKPb5kXM
http://tv4.te.ua/aktsentv-iz-sergivem-dzherdzhem-pro-vstup-ukravinv-do-nato/
28 вересня 2017 року
Т елекан ал ТУ-4, Тернопіль
«Вступ до НАТО - стратегічна мета України», - голова Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж
https://www.voutube.com/watch?v=E4aUKPb5kXM
http://tv4.te.ua/aktsentv-iz-sergivem-dzherdzhem-pro-vstup-ukravinv-do-nato/
29 вересня 2017 року
Веб-портал ТегпорШ гауеІ
Стаття на інформаційному порталі ТеторіЕгауеІ «На тернопільському летовищі розмістять базу НАТО?».
http://www.ternopiltravel.te.ua/2017/09/29/%D0%B2%D 1%82%D0%B5%D 1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D 1%96%D 1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D 1%96%D 1%81 %D 1%82%D0%B8%D 1%82%D 1%8C%D 1%81 %D 1%8F%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE/http://www .ternopiltravel.te.ua/2017/09/29/%D0%B2%D 1%82%D0%B5%D 1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D 1%96-
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%D 1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D 1%96%D 1%81 %D 1%82%D0%B8%D 1%82%D 1%8C%D 1%81 %D 1%8F%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE/
30 вересня 2017 року
Веб-портал www.0352.ua
Стаття на інформаційному порталі www.0352.ua «На тернопільському летовищі розмістять базу НАТО?».
https://www.0352.ua/news/1812377
7 ж овтн я 2017 року
У країн ське радіо
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, про нагородження Нобелівською премією миру організації, що
займається боротьбою проти поширення ядерної зброї. Офіційно премію вручили ICAN за залучення уваги до
катастрофічних гуманітарних наслідків будь-якого застосування ядерної зброї.
10 ж овтн я 2017 року
Т елекан ал Z IK
«Стежками війни: Летальна політика». Документальне розслідування. Летальна зброя від США - інструмент
політичної гри чи реальна потреба українського війська? Яка зброя може зупинити російську агресію? Глобальна
геополітика та оборонна стратегія України - крізь приціл протитанкового ракетного комплексу. Коментар Сергія
Джерджа, голови Громадської Ліги Україна-НАТО.
https://www.voutube.com/watch?v=uvmpKH39RXo
http://zik.ua/ru/news/2017/10/12/bez dzhavelonov у тупоЬогопі иуеІуеЕууауШ: гакагі otechestvennih 1185427
12 ж овтн я 2017 року
С инергія гром адських та урядових інституцій
щодо інф орм ування суспільства з пи тан ь євроатл ан ти ч н ої інтеграції, Херсон
12 жовтня 2017 в Херсоні Громадська Ліга Україна-НАТО та Українсько-Словацький Центр Партнерства за
підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні провели серію заходів в рамках Інформаційного
дня. У Херсонській обласній державній адміністрації відбулась зустріч із заступником голови Херсонської ОДА
Вадимом ЧАБАНОМ. У зустрічі взяла участь директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні
Барбора МАРОНКОВА; а також Сергій ДЖЕРДЖ - голова Громадської Ліги Україна-НАТО; Віктор
ТОПАЛЬСЬКИЙ - начальник науково-дослідної лабораторії Науково-дослідного центру гуманітарних проблем
ЗСУ; Віталій ГОЛОТА - полковник, заступник начальника управління морально-психологічного забезпечення
підготовки та застосування військ (сил) Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних
Сил України; Наталія СВІДЕРСЬКА - координатор програм, Громадська Ліга Україна-НАТО;
23 ж овтн я 2017 року
Т елекан ал «О бозреватель»
Наближення України до стандартів НАТО: перешкоди і досягнення. Говоримо зі Сергієм Джерджем, головою
Громадської ліги Україна-НАТО. https: //www .youtube.com/watch?v=hEJ - 1lkECo4
https://www.youtube.com/watch?v=DJUXiYZC-FU
https://www.facebook.com/obozrevatel/videos/1709748959035441/
1 листопада 2017 року
К руглий стіл «Нові вим іри та реалії Є вроатлан ти чн ої інтеграції У країни»,
К и ївськи й У ніверситет імені Б ориса Г рін ч ен ка
Саме під такою назвою 1 листопада 2017 року Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права
Факультету права та міжнародних відносин провела дискусію у форматі круглого столу.
http://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedrv/2016-06-17-09-51-47/naukova-robota/605-novi-vvmirv-ta-realiiievroatlantvchnoi-intehratsii-ukrainv.html
4 листопада 2017 року
Т елекан ал CG TN, К итай
Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна - НАТО надав інтерв’ю китайській телекомпанії China Global
Television Network (CGTN) щодо співпраці України з НАТО в телевізійному сюжеті про будівництво українського
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центру морських операцій за допомогою США в Очакові «US Navy in Ukraine: US maritime operations center to be
built in Ukraine». https://news.cgtn.com/news/3d49544e30514464776c6d636a4e6e62684a4856/share p.html
7 листопада 2017 року
С инергія гром адських та урядових інституцій
щодо інф орм ування суспільства з пи тан ь євроатл ан ти ч н ої інтеграції, Запоріж ж я
07 листопада 2017 в Запоріжжі Громадська Ліга Україна-НАТО за підтримки Центру інформації та документації
НАТО в Україні провели серію заходів в рамках Інформаційного дня НАТО. Моніторинг ЗМІ:
Запорізька ОДА
http ://www .zoda.gov .ua/news/38331/
Запорізький національний університет
https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view details&news id=41318&lang=ukr&news code=naistorichnomu-fakulteti-obgovoryuvali-spivpratsyu-ukrayini-z-nato
Телеканал TV5, Запоріжжя
https://www.voutube.com/watch?v=ioFofe9nUZA
Телеканал TV5, Запоріжжя
https://www .voutube.com/watch?v=tHtrbXY 9twghttps://www.voutube.com/watch?v=tHtrbXY 9twg
Телеканал Z, Запоріжжя
https://www.voutube.com/watch?v=le7Pw0TDpRU
1-й Запорізький канал
http://1news.zp.ua/glava-predstavitelstva-nato-v-ukraine-posetil-zaporozhe-foto/
Фейсбук
https://www.facebook.com/NATOUkraineCivicLeague/photos/a.843998418993240.1073741829.670885326304551/15
97193053673769/?tvpe=3&theater
7 листопада 2017 року
Т елекан ал Z, Запоріж ж я
Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна - НАТО (07.11.2017) http://ztv.zp.ua
https://www.voutube.com/watch?v=le7Pw0TDpRU
8 листопада 2017 року
Т елекан ал TV5, Запоріж ж я
08.11.17. ДЕНЬ.ТЕМА. М іжнародна співпраця. ГІСТЬ у студії С. Джердж
https://www.voutube.com/watch?v=tHtrbXY9twghttps://www.voutube.com/watch?v=tHtrbXY9twg
http://tv5.zp.ua/
12 листопада 2017 року
Т елекан ал 112 У країн а
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 12.11.2017.
Російсько-українська війна і миротворці. Якщо миротворців ООН розмістять на лінії зіткнення українських
військових з бойовиками, то цей конфлікт затягнеться на довгі і довгі роки. Якщо ж миротворці розмістяться на
українсько-російському кордоні, то проблема розв’яжеться і настане мир через один-два місяці.
https://ua.112.ua/video/serhii-dzherdzh-kandvdat-politvchnvkh-nauk-hist-112-ukraina-12112017-253518.html
16 листопада 2017 року
Г азета Вечірній Київ
В газеті Вечірній Київ від 16 листопада 2017 року №45 (19279) на 19 сторінці стаття Андрій Коваленко «74
відсотки громадян - за співпрацю з Альянсом», в якій автор виклав текст інтерв’ю із головою Всеукраїнської
громадської ліги «Україна-НАТО», кандидатом політичних наук Сергієм Джерджем.
https://vechirnivkiev.com.ua/data/archive/pdf/5a0c8cb568396.pdf
23 листопада 2017 року
Г олос А м ерики, російська редакція
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Тарас Бурное в своїй статті «Владимир Гройсман: в Луганске не должны пострадать украинцы» цитує голову
Громадської Ліги Україна-НАТО Сергія Джерджа щодо активізації поясу «військової напруги» навколо України,
викликаного загостренням ситуації в Луганську, пов’язаної зі зміщенням зі своєї посади Плотницького.
https://www.golos-ameriki.ru/a/4132157.html
24 листопада 2017 року
С ем інар «О рганізація інф орм ування гром адськості
щодо євроатлантичної інтеграції У країни», У кртелерадіопресінститут
Держкомтелерадіо
та Укртелерадіопресінститут розпочинають
серію
навчальних семінарів
для
представників центральних, регіональних і місцевих ЗМІ щодо співробітництва України з НАТО та
державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України.
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250382801
http://detector.media/withoutsection/article/132158/2017-11-21 -24-listopada-seminar-organizatsiya-ta-metodiinformuvannya-gromadskosti-shchodo-evroatlantichnoi-integratsii/
28 листопада 2017 року
С инергія гром адських та урядових інституцій
щодо інф орм ування суспільства з пи тан ь євроатл ан ти ч н ої інтеграції, Дніпро
28 листопада 2017 в місті Дніпрі Громадська Ліга Україна-НАТО за підтримки Центру інформації та документації
НАТО в Україні провели серію заходів в рамках Інформаційного дня НАТО. Моніторинг ЗМІ в місті Дніпрі:
http://www.adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document print.xsp?id=DA81E4AF42528588C22581E60049B144
http://galinfo.com.ua/articles/vstup do nato posylyt baltochomomorsku vis ta sprvvatyme regionalnomu liderstvu
ukrainy uis 275555.html
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=DA81E4AF42528588C22581E60049B144&SessionID=E
VVTGUNN56
https://dpchas.com.ua/zhizn/v-dnepropetrovskov-oga-obsudili-voprosv-sotrudnichestva-ukrainv-s-nato
http://ukrpohliad.org/news/vstup-do-nato-posvlvt-balto-chornomorsku-vis-ta-sprvvatvme-regionalnomu-liderstvuukravinv.html
18 грудня 2017 року
У крінф орм , кругл и й стіл
В Укрінформі 18 грудня 2017 відбувся круглий стіл на тему: «Україна - НАТО. Рік зближення та інтеграції. Плани,
очікування та підсумки взаємодії». Організатори: Міністерство інформаційної політики України; Укрінформ;
Громадська Ліга Україна-НАТО. У заході взяли участь: Александер Вінніков - Голова представництва НАТО в
Україні; Леонід Кравчук - перший Президент України; Олександр Литвиненко - Рада національної безпеки і
оборони України; Ірина Фриз - голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО; Дмитро
Золотухін - заступник міністра інформаційної політики України; Григорій Перепелиця - директор Інституту
зовнішньополітичних досліджень, професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка; Іван Заєць
- перший заступник голови ГО "Рух за Україну в НАТО"; Руслан Кермач - політичний аналітик "Фонду
"Демократичні ініціативи". Модератор: Сергій Джердж - голова Громадської Ліги «Україна - НАТО».
#NATO #НАТО. https://www.voutube.com/watch?v=dDpO-Y703cg
21 грудня 2017 року
112 У країн а
Сергій Джердж, кандидат політичних наук, - гість "112 Україна", 21.12.2017
https://112.ua/video/sergey-dzherdzh-kandidat-politicheskih-nauk-gost-112-ukraina-21122017-257084.html
27 грудня 2017 року
О бозреватель ТВ
Інтерв’ю голови Громадської Ліги Україна-НАТО Сергія Джерджа щодо активізації діяльності російських
підводних човнів в Середземномор’ї та Атлантиці та порушенні ними територіальних вод країн НАТО, зокрема
Великобританії.
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