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Документ розроблено в рамках програми „Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність (DOBRE)”, яка фінансується USAID 

Цей документ став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій 

через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Фонду 

Розвитку Місцевої Демократії і не обов'язково відображає точку зору USAID чи уряду 

Сполучених Штатів. This document is made possible by the generous support of the American 

people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents 

are the responsibility of Foundation in Support of Local Democracy and do not necessarily 

reflect the views of USAID or the United States Government. 

Вступ 

Метою цього документу є розроблення рекомендацій стосовно 

комунікаційної стратегії, що грунтується на сприянні успішній реалізації Стратегії 

розвитку Маловисківської ОТГ, вибудовуванні довіри між усіма мешканцями ОТГ, 

існюючими та потенційними інвесторами, локальною та загально-нацоінальною 

пресою. А також позиціонуванні її як громади, «яка окриляє», тобто робить своїх 

громадян щасливими, а вони, у свою чергу - «окрилені» і щасливі - надихають 

гостей, пресу, туристів та потенційних інвесторів. Таке позиціонування не може 

бути реалізоване без регулярної, вчасної, постійної, цілеспрямованої та 

обгрунтованої комунікації.  Дана комунікаційна стратегія покликана – у межах 

наявних ресурсів та можливостей – покращити сприйняття мешканцями своєї 

громади та підвищити їхню поінформованість та інтерес до діяльності громади та 

залученість у розвиток громади, а також налагодити безперервний процес обміном 

інформацією в межах та про ОТГ як з внутрішньою, так і з зовнішньою 

аудиторіями. Важливо усвідомлювати, що громадська думка та залученість не 

змінюються швидко, особливо у позитивний бік. Потрібні роки послідовної та 

системної комунікаційної діяльності, щоб досягнути результатів. Саме тому 

Стратегія наголошує на взаємопов’язаності та комплексності усіх комунікаційних 

підходів та заходів та передбачає обмежений перший період становлення, а потім 

наступне перенесення працюючих повідомлень, інструментів та засобів комунікації 

на наступний період (наступний рік) з відповідною адаптацією та визначенням 

нових результатів та відповідальних осіб.  

Підходи до позиціонування громади нерозривно поєднують наступні напрями:     

Напрям Внутрішня аудиторія  Зовнішня аудиторія  

Громада «яка окриляє»  +  

Для проживання  +  

Для розвитку  + + 

Для сім’ї  +  

Для дітей  +  

Для навчання  +  

Для людей з особлими 

потребами 

+  



Громада для 

роботи/розвитку бізнесу  

+  

Громада для туризму   + 

Громада для інвестицій   + 

 

Чітка комунікація привабливості громади, оптимальних умов для життя мешканців, 

завдяки підтримці підприємництва, сільськогосподарської та переробної діяльності, 

розвитку освіти, культури, охорони здоров’я та нішевого туризму є основою для 

ефективних стратегічних комунікацій ОТГ.   

Керівництво Маловисківської ОТГ докладає значних зусиль, аби добитися 

позитивної динаміки у позиціонуванні громади, долаючи стереотипи, опір та інертність 

різних груп населення. Це неможливо без якісно нового підходу до побудови комунікацій, 

який замінить усталені та традиційні практики та сформує засади довіри та добробуту, бо 

ця «Громада Окриляє».  

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ  

Які терміни та поняття використовуються у цьому документі? 

 ОТГ – об’єднана територіальна громада, добровільне об'єднання мешканців декількох 

розрізнених сіл, селищ чи міст в один адміністративний центр. Після об'єднання 

створюється новий адміністративний центр (як правило — найбільший населений пункт з 

об'єднаних), а у ньому — нова загальна для всіх об'єднаних населених пунктів рада та 

інші органи самоврядування. Нові об'єднані громади створюються відповідно до Закону 

України «Про добровільне об'єднання територіальних громад завдяки реформі 

децентралізації.
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 Стратегія розвитку ОТГ- документ, який визначає напрямки та пріоритети розвитку 

Маловисківської ОТГ на період до 2025 року. Стратегія була розроблена за ініціативи 

Голови та була прийнята на сесії (?) 

 Комунікації з метою реалізації Стратегії розвитку ОТГ– це ряд повідомлень та система 

їх подачі, покликані вплинути на установки та/або поведінку аудиторії з метою побудови 

поінформованості, лояльності та залучення до спільної реалізації стратегії ОТГ. Така 

комунікація має чітко відповідати поставленим задачам та сприяти досягенню мети та 

завдань, зокрема закріплених в Стратегії розвитку ОТГ.  

 Задачі Стратегічної комунікації – 1) проінформувати загальну аудиторію (як 

внутрішню, так і зовнішню); 2) переконати та 3) залучити конкретні цільові аудиторії з 

метою досягення мети та результатів, поставлених в Стратегії розвитку ОТГ.   

 Бренд ОТГ – легко впізнаваний та індивідуальний образ ОТГ, який є близьким для 

більшості населення громади та допомагає відрізнити ОТГ від інших. 

 Цільові аудиторії ОТГ – окремі групи населення, з якими найважливіше взаємодіяти 

міській  раді та\або іншим реалізаторам Стратегї розвитку ОТГ з метою інформування, 

переконання та залучення для успішної реалізації Стратегї розвитку ОТГ.   

 Спікери ОТГ – офіційні особи, які представляють міську  раду та регулярно взаємодіють 

з цільовими аудиторіями ОТГ, а також це можуть бути особи, які мають виняткову 

репутацію, обізнані та є лідерами думок у даній місцевості. Офіційні особи ОТГ мають 

чітко визначити коло питань, донесення інформації по яких вимагає відповідної 

кваліфікації та експертної оцінки і на такі питання має розповсюджуватися «Політика 

Одного Голосу» (Додаток 3) 

 Ключові повідомлення Комунікаційної Стратегії ОТГ – важлива інформація щодо 

ОТГ, структурована у цілісні за змістом стислі повідомлення, які є потенційно цікавими та 
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корисними для цільової аудиторії. Для досягнення ефективності, ключові повідомлення 

мають бути довесені багато разів у різний спосіб та через всі наявні конали комунікації. 

Відповідно до праць соціо-психолога Філіпа Зімбардо, людина чує понад 1500 

повідомлень в день і для зміни повідінки та\або ставлення до якогось питання має, 

принаймні, 2-3 рази на день протягом місяця чути ваше повідомлення з цього питання. 

Таке повідомлення має бути зрозумілим, викликати довіру, подаватись відповідальною 

особою з експертною оцінкою через належні канали комунікації і у відповідний спосіб. 

Для позитивного сприйняття повідомлення аудиторія має бути зацікавленна в його 

сприйнятті і готова відповідно слухати, чути і діяти. 

 Канали комунікацій ОТГ – інформаційні ресурси (власні внутрішні або зовнішні), які 

використовує ОТГ для взаємодії з цільовими аудиторіями згідно з комунікаційною 

стратегією з метою реалізації  Стратегї розвитку ОТГ.   

 Інструменти комунікацій ОТГ – способи, у які ОТГ взаємодіє з цільовими аудиторіями, 

через заходи, ініціативи, проекти, тощо   

 Ключові показники ефективності комунікацій ОТГ – кількісні та якісні індикатори, по 

яких можна відстежити, наскільки ефективно ОТГ взаємодіє з цільовими аудиторіями з 

метою реалізації Стратегї розвитку ОТГ.   

 Зворотній зв’язок – відгук, реакція;  інформація, яку передають цільові аудиторії 

спікерам ОТГ у відповідь на їхні повідомлення.   

 

ПРИЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ  

Комунікаційна стратегія потрібна, щоб допомогти ОТГ підвищити ефективність своїх 

комунікацій з метою реалізації Стратегї розвитку ОТГ, а саме: 

1. ПРОВЕСТИ ДІАГНОСТИКУ – проаналізувати теперішню ситуацію, визначити стан 

розуміння та реалізації Стратегії розвитку ОТГ, визначити аудиторії, наявні засоби 

інформування та залучення ключових аудиторій, систематизувати наявні засоби, процеси, 

ресурси, тощо   

2. ДОМОВИТИСЯ ПРО СПІЛЬНЕ БАЧЕННЯ – погодити, як саме комунікація сприятиме 

досягненню цілей розвитку громади (згідно Стратегії розвитку ОТГ на 2017-2025 роки, 

яка була створена як елемент реалізації проекту "Українська Адміністрація Майбутнього" 

Фундації Менеджерських Ініціатив за фінансової підтримки Фонду Міжнародної 

Солідарності у рамках Програми Підтримки Демократії, реалізованої Міністерством 

Закордонних Справ Республіки Польща і Канади); визначити спільні цілі, аудиторії, 

засоби інформування та залучення, необхідні результати, способи їх оцінки, 

відповідальних осіб, потреби та проблеми, що стосуються інформування, просування, 

переконання та залучення з метою успішної реалізації Стратегії розвитку ОТГ, а саме 

спільно сформувати Комунікаційну Стратегію з метою реалізації Стратегії розвитку ОТГ. 

3. ВИЗНАЧИТИ ГОЛОВНЕ, СФОКУСУВАТИ ЗУСИЛЛЯ - в умовах обмежених ресурсів 

пріоритизувати цілі та напрями реалізації Комунікаційної Стратегії з метою реалізації 

Стратегії розвитку ОТГ. 

4. ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ – спланувати ресурси та процеси для досягнення стратегічних 

цілей поставлених в Стратегії розвитку ОТГ. Спільно погодити шаблони для реалізації 

погоджених повідомлень з метою реалізації Стратегії розвитку ОТГ. 

5. УЗГОДИТИ КРИТЕРІЇ УСПІХУ – встановити реалістичні очікування та запровадити 

критерії оцінки. 

6. Сформувати Команду реалізації Комунікаційної Стратегії з метою реалізації Стратегії 

розвитку ОТГ, а саме чіткий перелік осіб, які будуть відповідальними за кожне 

направлення комунікації Стратегії розвитку ОТГ.  

 



КОМАНДА КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЇЇ АУДИТОРІЯ (БЕНЕФІЦІАРИ)  

Хто користуватиметься документом та хто виграє від реалізації комунікаційної 

стратегії? 

 Комунікаційна стратегія – це дороговказ для всіх, хто прямо або опосередковано 

долучається до комунікацій Стратегії розвитку ОТГ – від Голови ОТГ до адміністратора 

веб-сайту, директора школи, членів молодіжної ради, тощо.   

БЕНЕФІЦІАРАМИ реалізації комунікаційної стратегії ОТГ є громада, тобто мешканці 

ОТГ. Також Бенефеціарами є представники преси та\або інвестори, які зацікавлені в довірі 

громаді для інформування (у випадку преси – виконання своїх обов'язків) та впевненості в 

стабільності розвитку громади для прийняття бізнес рішень. 

РЕАЛІЗАТОРІВ Комунікаційної стратегії можна умовно поділити на 3 групи осіб, 

залежно від ролей у Команді: 

Стратегічний рівень  

Голова та заступники – керівництво ОТГ, яке відповідає за реалізацію Стратегії розвитку 

ОТГ та комунікації її прогресу, з метою інформування, переконання та залучення 

ключових аудиторій для посилення репутації ОТГ. Для них комунікаційна стратегія – 

перш за все, один із інструментів для досягнення стратегічних цілей розвитку ОТГ та її 

місії, зокрема, створення оптимальних умов для життя мешканців, завдяки підтримці 

підприємництва, сільськогосподарської діяльності, розвитку освіти, культури, охорони 

здоров’я та нішового туризму. 

Виконавчий рівень  

Усі співробітники апарату виконкому міської ради ОТГ, які долучені до комунікацій. За 

наявності спеціально виділених співробітників – це, наприклад, прес-секретар, редактор 

сайту чи вісника ОТГ. Також йдеться про керівників структурних підрозділів (культура, 

освіта, тощо), які організовують комунікацію з громадою через спеціальні заходи. Для 

виконавців Комунікаційна стратегія потрібна, щоб підвищити ефективність процесів, 

систематизувати роботу та налагодити взаємодію з колегами задля виконання спільних 

цілей.  

Громадський рівень  

Громадські активісти, які є рушієм позитивних змін у житті громади. Це небайдужі 

активні громадяни, які ініціюють спільні з владою проекти та жваво відгукуються на 

ініціативи влади з розвитку ОТГ. Для них Комунікаційна стратегія – це орієнтир щодо 

напрямів спільних проектів, помічник у діалозі з владою та у залученні інших громадян.  

 

ФУНДАМЕНТ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ОТГ 

На чому базується цей документ?  

Комунікаційна стратегія ОТГ має на меті транслювати  реальний стан речей у громаді та у 

середовищі, що її оточує (внутрішня та зовнішня комунікації), а також у онлайн-просторі, 

у ЗМІ, у громадській думці, тощо.  

Основою Комунікаційної стратегії стали наступні документи та джерела інформації: 

- Стратегія розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

Кіровоградської області на 2017-2025 роки, створена як елемент реалізації проекту 

"Українська Адміністрація Майбутнього" Фундації Менеджерських Ініціатив за 

фінансової підтримки Фонду Міжнародної Солідарності у рамках Програми Підтримки 

Демократії, реалізованої Міністерством Закордонних Справ Республіки Польща і Канади;  

- Зустріч з представниками громади, проведена консультантами програми, на тему 

побудови комунікаційної стратегії; 

- Аудит наявних інформаційних ресурсів ОТГ (наприклад, сайт та сторінка у мережі 

фейсбук); 

- Аудит представленості ОТГ у інформаційному полі (моніторинг та аналіз ЗМІ та 

результатів інтернет-пошуку);  



- Спільна розробка та погодження шаблону комунікаційної старатегії в залежності від 

стратегічної цілі для регулярного заповнення та контролю за результатами членами 

команди. Шаблон пропонується консультантами програми, але вдосконалюється та 

підтримується членами команди ОТГ. Шаблон має стати живим документом 

(дороговказом), простим для використання та перегляду у випадку потреби.    

Оскільки основоположним стратегічним документом для ОТГ є Стратегія розвитку, 

комунікаційна стратегія є допоміжною для її реалізації та спирається на визначені в ній 

цілі та завдання. 

СТРУКТУРА КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ  

У комунікаційній стратегії використано структурування за наступними елементами: 

 Стратегічні та оперативні цілі та завданнями Стратегії розвитку ОТГ 

 Складові системи комунікацій: 

o цілі, досягення яких визначає успішність Стратегії 

o ключові повідомлення  

o цільові аудиторії  

o канали  та інструменти комунікацій   

o показники ефективності  (кількість заходів та  кількість учасників, які взяли у них участь) 

 

ЧАСТИНА 1.  Аудит наявних комунікацій та позиціонування Маловисківської ОТГ   

SWOT – СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ, МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ. 

Нижче ми розглянемо сильні і слабкі сторони потенціалу громади з точки зору 

комунікацій та позиціонування її як громади, яка «окриляє» і, відповідно, робить своїх 

мешканців щасливими.  SWOT аналіз був здійснений під час зустрічі з робочою групою 

(членами Команди ОТГ). Також ми звернемо увагу на ключові зовнішні фактори 

(можливості та загрози), які впливатимуть на позиціонування та комунікації ОТГ.   

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

- Наявна актуальна Стратегія до 2026 року  

- Авторитет та достатньо активні комунікації 

Голови  

- Сильний актив громади 

- Дуже активна громада освітян (дошкільна, 

шкільна та позашкільна) 

- Громада гнучка та адаптивна 

- Наявність історико-природничих  пам`яток 

та особливостей (100% території громади 

складає чорнозем; особняк Кудашева) 

- Громада має розроблений бренд-бук 

- На території ОТГ діють 2 НГО: «Молоді 

освітяни» та «Простір ідей» 

У плані ОТГ  стоїть створення Молодіжної 

рад 

 

 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

- Низька обізнаність про Стратегію розвитку 

ОТГ  

- Не сформовані робочі групи та 

відповідальні за конкретні напрямки роботи 

по втіленню Стратегії розвитку ОТГ 

- Існують потенційні комунікаційні 

платформи ОТГ у вигляді розрізнених акцій 

та ініціатив (толоки, фестивалі, волонтерські 

програми), але вони потребують 

систематизації та фокусування на донесенні 

основних стратегічних повідомлень для 

громади 

- Системна комунікація між пересічними 

членами ОТГ відсутня 

- Незавершена децентралізація через існуючу 

вертикаль влади (райрада та 

райдержадміністрація) 

 

Комунікаційні ресурси:  Комунікаційні ресурси: 



- бюлетень/газета 

- сайт Маловисківської громади  

- https://www.mviskarada.gov.ua/ 

- ФБ сторінка голови громади Юрія Гульдаса 

https://www.facebook.com/gyldasmer 

Фейсбук - 

https://www.facebook.com/malavyska/ 

Інстаграм - 

https://www.instagram.com/malavyska/ 

- екран для демонстрації відеороликів 

- Районна газета, яка найбільше пише про 

ОТГ, не має сайту  

- У існуючого бюлетеня, написаного 

офіційно-діловою мовою, відсутня 

альтернатива донесення інформації у більш 

легкому стилі 

- незначна активність на онлайн-каналах: 

- лише 29 членів групи 

https://www.facebook.com/malavyska/; слабка 

динаміка лайків;  

- https://www.instagram.com/malavyska/ - 

збирає більшу кількість лайків, однак 

останній пост датований липнем 2018 року 

- екран для демонстрації відеороликів 

розташований у центрі міста, але там 

відсутні стихійні скупчення людей 

МОЖЛИВОСТІ  

КОМУНІКАЦІЇ: 

- Поступове покращення комунікацій з 

громадою через реалізацію Комунікаційної 

стратегії 

- Зростання репутації, лояльності та пітримки 

членами ОТГ через потужне інформування, 

вміння переконати та залучити (стратегічна 

комунікація) більшість членів ОТГ. 

- Створення резерву лояльних членів ОТГ, 

активних і залучених. 

- Оптимізація інформаційних ресурсів для 

направлення їх потоків на реалізацію 

комунікаційної Стратегії. 

- Зростання медіа висвітлення успіхів ОТГ та 

її Стратегії розвитку, як локальної так і все-

української. 

- Залучення зовнішніх експертів задля 

консультування та допомоги у покроковому 

втіленні комунікаційноії стратегії. 

  

ЗАГРОЗИ  

КОМУНІКАЦІЇ: 

- Недосягення результатів реалізації 

Стратегії Розвитку ОТГ, і як результат – 

відсутність комунікації ризиків та проблем. 

Опосередкованим негативом може бути 

втрата репутації, лояльності та 

підтримки членами ОТГ. 

- Низька ефективність реалізації 

Комунікаційної стратегії через брак 

системності та послідовності у реалізації, 

очікування «швидких результатів»   

 

 

Для Маловисківської ОТГ наразі найбільш пріоритетним та нагальним є 

позиціонування громади як такої, яка «окриляє» своїх мешканців і робить їх щасливими – 

тобто, комунікації з внутрішньої аудиторією.  

Робота за цим напрямом ведеться керівництвом та активом ОТГ з моменту 

об’єднання, проте є системні можливості, виправлення та використання яких дозволить 

підвищити ефективність комунікацій з громадою і основне – сформувати довіру між усіма 

аудиторіями. 

 

 ЧАСТИНА 2. Структура та Ключові компоненти комунікаційної стратегії 

Важливим аспектом є   реалізація  задач комунікації: 

https://www.mviskarada.gov.ua/
https://www.facebook.com/gyldasmer
https://www.facebook.com/malavyska/
https://www.instagram.com/malavyska/
https://www.facebook.com/malavyska/
https://www.instagram.com/malavyska/


Для досягнення цілей комунікаційної стратегії необхідне розуміння та дотримання 

простих правил комунікації: 

База комунікації – це основне повідомлення, яке має бути донесене до ОТГ: 

- Основне повідомлення має бути просто сформульоване і бути сталим протягом реалізації 

всієї Стратегії розвитку ОТГ. 

- Основних повідомлень має бути, в ідеалі, не більше трьох (в нашому випадку – п’ять, 

оскількм є 5 статегічних цілей визначених в Стратегії розвитку ОТГ); лише після 

розуміння і чіткого, доступного формулювання таких повідомлень, як і кому ці 

повідомлення мають бути донесені та після отримання результатів (в ідеалі зміни 

поведінки та/або ставлення до питання або проблеми поставленого в повідомленні), 

можуть формулюватись нові блоки повідомлень. Ключовим є оцінка результату і аналіз 

можливостей та ризиків такого процесу.  

- Для успішного донесення ключового повідомлення до  нього мають бути: 

o Факти і докази, що підтримують правдивість такого повідомлення; 

o Підтримуючі повідомлення, ще детальніші аргументи, що формують довіру до 

правдивості цих повідомлень; 

o Хто ці факти і докази  підтверджує та доносить - спікери 

- Комунікація повинна бути щоденною та розповсюджуватись у форматі єдиних 

узгоджених повідомлень різними каналами комунікації і у різний спосіб. 

- Комунікація має бути направлена на аудиторію, яка готова сприймати цю комунікацію, а 

вплив та залучення якої, важливе для реалізації Стратегії розвитку ОТГ. 

Оскільки за основу для розробки комунікаційної стратегії була взята наявна 

Стратегія розвитку Маловисківської ОТГ, то усі рекомендовані нижче 

комунікаційні підходи мають працювати саме на реалізацію загальної Стратегії 

розвитку ОТГ.  

Результати базуються на успішній команді, а також зміцнюють її та підтримують розвиток 

такої команди. 

 

Інструменти реалізації повідомлень та відповідність аудиторіям 

Інструменти комунікації та Канали – у час динамічного розвитку різних засобів 

комунікації, як то мобільний зв`язок та інтернет, продумати інструменти оперативного 

повідомлення.  

Реалізація Комунікаційної стратегії має охопити максимум цільової аудиторії та 

доступною людською мовою пояснити людям перспективи розвитку громади та 

переваги їхньої персональної залученості. Під загальною парасолькою кампанії (єдині 

гасла, стилістика і т.д.) мають бути проведені додаткові спеціальні комунікаційні 

заходи для конкретних цільових аудиторій.  

Загальними  інструментами реалізації повідомлень для реалізації кампанії мають бути 

наступні: 

- розробка візуальних матеріалів в єдиному стилі та під єдиним гаслом  

- розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів наступними каналами: 

o постери (А3, кольоровий друк) на інфостендах, автобусних зупинках, у громадських 

місцях (приміщення сільської ради, заклади освіти, і т.п.) та у приватних закладах 

(заклади торгівлі та туристичної інфраструктури) 

o рекламний білборд та екран на території ОТГ  

o банер в інтернеті, розміщений на сайті ОТГ  

o серія постерів для мережі Facebook – для використання у Facebook-групі ОТГ    

- включення ключових повідомлень на цю тематику у виступи Голови громади, статті у 

віснику, публікації на сайті та дописи у Facebook-групі Маловиської ОТГ, тощо    

- громадські та культурно-масові заходи  

Кампанія має переслідувати наступні цілі та мати наступні три етапи: 

1. ЗАЦІКАВИТИ і ПРОІНФОРМУВАТИ  



Створити привабливий образ майбутньої громади для мешканців – «намалювати» 

майбутнє.  

2. ЗАОХОТИТИ ПОВІРИТИ  

Провадити системні, послідовні та ефективні комунікації влади про прогрес у реалізації 

цих цілей. Це надасть аргументи на користь практичності та реалістичності Стратегії.    

3. ЗАЛУЧИТИ  

Через спільні ініціативи та проекти дати людям «відчути» на собі спільні інтереси та цілі 

громади та усвідомити свою роль та свій внесок.   

 

Ключові показники ефективності (та методи оцінки) комунікацій:  

Критерії Кількісні показники  Якісні показники  

Охоплення аудиторії 

громади або зовнішньої 

аудиторії  

Кількість цільових контактів  Відгуки на контакти  

Охоплення лідерів думки  Кількість цільових контактів Відгуки на контакти 

Ефективність організованих 

подій, акцій, презентацій, 

зустрічей, тощо   

 Рівень задоволеності 

учасників (анкетування – 

зворотній зв'язок) 

 

ЧАСТИНА 3. Цілі комунікацій Маловисківської ОТГ та механізми їх реалізації  

Зв'язок комунікаційних цілей з цілями розвитку Маловисківської ОТГ 

Згідно Стратегії розвитку ОТГ, затверджено п`ять напрямів позиціонування сфер 

розвитку Маловисківської ОТГ і вони мають бути в основі стратегічних комунікацій, 

підсилюючи один одного та формуючи цілісне уявлення про громаду, а саме: 

1. Екологія, підтримка енергетичної ефективності, розвиток Відновлювальних Джерел 

Енергії та сучасних технологій в галузі енергоефективності. 

2. Всебічна підтримка сільськогосподарської і несільськогосподарської діяльності, малого 

та середнього бізнесу. 

3. Розвиток освіти, культури, охорони здоров’я та підтримка інституцій 

громадянського суспільства. 

4. Підтримка нішового туризму на основі історичних традицій. 

5. Вдосконалення надання публічних послуг та розвиток інфраструктури. Забезпечення 

цивільного захисту населення Маловисківської ОТГ. 

Разом з тим, як зазначалось вище, актив Маловисківської ОТГ під час обговорення 

та презентації на тему комунікації відзначив брак традицій, відповідно одним із важливих 

результатів комунікаційної стратегії має стати процес формування традицій ОТГ, їхнє 

наслідування та успадкування підростаючим поколінням. 

У процесі обговорення з громадою також було визначено слабкі місця 

«комунікаційного фундаменту», зокрема, брак відповідального/них за ту чи іншу  

стратегічну сферу, що відповідно унеможливлює визначення терміну виконання та замір 

упішності кампанії, який повинен здійснюватись згідно узгоджених активом ОТГ 

комунікаційних показників (наприклад, кількість проведених подій, охоплення аудиторії, 

показники соціальних мереж, позитивна зміна тональності моніторингу і тп.) 

Задля побудови успішної комунікації навколо сфери екології   Маловисківської ОТГ 

необхідно: 



- оцінити реальну ситуацію навколо сфери охорони довкілля, екології та ВДЕ Маловиської 

ОТГ та поставити цілі, до яких ОТГ прагне рухатись і досягати; розписати інструменти, як 

це можливо 

- розділити комунікаційні потоки про екологію та комунікаційні потоки про ВДЕ  

- чітко сформувати та прописати потреби ОТГ у ситуації з екологією, енергоефективінстю 

та ВДЕ  

- визначитись з експертним складом, який розуміється у цій темі та може доступно 

роз`яснити ситуацію та надати професійні деталі 

- зібрати приклади успішної реалізації ВДЕ, які реально можуть бути (або вже є) 

застосовані в ОТГ та несуть видимі покращення 

- підібрати комплекс якісних та кількісних Екологічних показників та показників ВДЕ з 

метою використання їх як підтверджуючих фактів комунікації  

- продумати заходи та канали комунікації, на яких ця тема охопить найбільшу кількість 

членів ОТГ та забезпечити системне інформування цими каналами. (наприклад, розписати 

календар подій на рік для дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, під час яких 

будуть розкриватись локальні проекти з покращення екології та ВДЕ, які можуть бути 

винесені на дорослу аудиторія;);  

- залучати мешканців до участі в екологічних акціях   

Ключове повідомлення: 

- Наша Громада дбає про  найвищу якість довкілля та енергоефективність 

Операційна ціль 1 (основні сфери). Охорона навколишнього середовища та екологічна 

освіта. (членам громади важливо розуміти, в чому проблеми і чим саме вони можуть 

допомогти) 

Цільові аудиторії:  

Первинна: 

o Діти шкільного віку (їхні батьки та інші члени родини)  

o Вчителі, викладачі музичної школи, вчителі творчих гуртків, тренери спортивних секцій, 

тощо  

o Активна молодь 

Вторинна: 

o Діти дошкільного віку (їхні батьки та інші члени родини)  

o усі мешканці громади 

Ключове повідомлення: 

- Чиста та відповідальна громада – для нас та гостей!  

Канали комунікації:  

- Фейсбук, сайт 

- Інформаційні стенди/дошки – розміщення там кольорових постерів А3 

- Бюлетень  

- Розповсюдження інформації (афіші, флаєри) через громадські заклади (школи, ФАПи, 

дитсадки, тощо) 

Інструменти комунікації/спецпроекти: 

- Толоки за участі лідерів думки, відомих громадян  

- Конкурси, квести та ін. розважальні заходи для додаткового заохочення участі молоді та 

сімейної аудиторії  

- Екологічні акції з демонстрації правил сортування сміття   

- Наочна демонстрація шкоди довкіллю від стихійних сміттєзвалищ у вигляді стендів  

- Календар подій на рік для дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, під час яких 

будуть розкриватись локальні проекти з покращення екології та ВДЕ, які можуть бути 

винесені на дорослу аудиторію. 

 

Операційна ціль 2. Застосування принципів енергетичної ефективності у громадських 

будівлях та Операційна ціль 3. Використання ВДЕ 



Цільові аудиторія:  

Усі мешканці громади 

Ключові повідомлення: 

- Енергоефективність та відновлювані джерела енергії у громаді надважливі 

Канали комунікації:  

- Фейсбук, сайт 

- Інформаційні стенди/дошки – розміщення там кольорових постерів А3 

- Розповсюдження інформації (афіші, флаєри) через громадські заклади  

- Максимально використовувати наочні способи донесення складної інформації через 

інфографіку, формат «10 питань про …», тощо  

- Використовувати у текстах зрозумілі заголовки-звернення  

Інструменти комунікації 

- Збори громади, під час яких обговорюються можливості у сфері енергоефективності для 

громади та шляхи їх досягнення  

- Освітні заходи та збори громади, під час яких обговорюються можливості встановлення та 

використання ВДЕ, вигода від них. 

- Календар подій на рік для дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, під час яких 

будуть розкриватись локальні проекти з покращення екології та ВДЕ, які можуть бути 

винесені на дорослу аудиторію 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ (СФЕРА) 2: ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ І НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ. 

Стратегічна ціль - Забезпечення мешканцям стабільних умов для життя з власної праці, 

як у сільськогосподарському виробництві, так і на підприємствах і фірмах за 

посередництвом підтримки створення робочих місць та самозайнятості. 

Ключове повідомлення: 

- Наша Громада створює стабільні умови для розвитку с\г та бізнесу, та відповідно – 

створення нових робочих місць 

Операційна ціль 1. Підтримка аграрно-споживчої переробки. 

Операційна ціль 2. Створення агротуристичних господарств 

Операційна ціль 3. Підтримка створення нових робочих місць, розвитку малого 

та середнього підприємництва. 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – аграрії, представники місцевого бізнесу, як потенційні роботодавці та 

представники громади як потенційні працівники, в тому числі і молодь на порозі вибору 

професії 

- Вторинна – місцева влада, консультанти  

Ключове повідомлення: 

- Залишаюсь працювати та робити власний бізнес у своїй громаді  
Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Стислий презентаційний буклет про громаду та її економічні можливості   

Інструменти комунікації:  

- Історії успіху місцевих бізнесменів та\або інвесторів 

- Спеціальні заходи та події 

- Ярмарки вакансій, де представлені можливості для працевлаштування у Маловиській ОТГ 

- Проект спрямований на  заохочення підприємницької ініціативи серед молоді та 

працездатного населення середнього віку, який випливає з економічного потенціалу ОТГ  

Інформаційна кампанія: 



o Постери у школах (для учнів старших класів та їхніх батьків) з мотиваційним закликом 

планувати/ стартувати бізнес у громаді  

o Кампанія на сторінці фейсбук: серія постів про малий бізнес, українські стартапи, 

мотиваційні цитати, рекомендації щодо перших кроків і т.д. 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ (СФЕРА) 3. РОЗВИТОК ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я ТА ПІДТРИМКА ІНСТИТУЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. 

Задля побудови успішної комунікації у цій сфері  необхідно: 

- запровадити регулярні  події, які об`єднають весь педагогічній склад громади та 

забезпечать обмін інформацією з метою залучення до спільних ініціатив на території ОТГ 

- віднайти та поширювати історії успіху представників ОТГ у різних сферах досягнень з 

фокусом на молодь.  

Ключове повідомлення: 

Наша Громада, високого рівня культури, освіти, охорона здоров'я і громадянсько-

патріотичної позиції мешканців 

 

Операційна ціль 1. Підтримка системи формальної і неформальної освіти за 

допомогою педагогічних кадрів шкіл та потенціалу закладів культури і громадських 

організацій (гуртки за інтересами, заняття для дітей і молоді). 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – батьки та учні, освітяни шкільної та позашкільної освіти 

- Вторинна – місцева влада, консультанти  

Ключові повідомлення: 

- Маловисківській громаді є ким пишатись: найкращі вчителі, найкращі учні, 

найкращі гуртки 
Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Стислий презентаційний буклет про громаду та її економічні можливості   

- Спеціальні заходи та події 

Інструменти комунікації:  

Інформаційна кампанія: 

Інформаційні постери у садках (для батьків) та школах (для учнів та їхніх батьків) про 

розмаїття шкільних та позашкільних ініціатив у громаді 

Календар культурно-масових та просвітницьких подій, до яких максимально залучати 

громаду. 

Кампанія на сторінці фейсбук: серія постів про освіту та як вона допомагає влаштувати та 

покращити  своє життя в ОТГ 

Кампанія в Інстаграм ОТГ – розміщення фотографій з позашкільних та шкільних проектів 

Операційна ціль 2. Активізація мешканців шляхом їх залучення до різноманітних 

туристичних, екологічних та мистецько-культурних ініціатив. 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – волонтери та ентузіасти ОТГ, яких особливо цікавить розвиток ОТГ  

- Вторинна – громада ОТГ, включаючи молодь, зовнішні туристи  

Ключові повідомлення: 

- Маловисківська ОТГ - місце унікальних місцевих ініціатив 
Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Стислий презентаційний буклет про громаду та її економічні можливості   

- Спеціальні заходи та події 

Інструменти комунікації:  

- Авторські екскурсійні маршрути від ентузіастів ОТГ 

- Мистецько-культурні ініціативи 



- Хаби та публічні простори з сучасними підходами та цікавими зовнішніми гостями 

Операційна ціль 3: - створення умов для надання якісних послуг первинної медичної 

допомоги. 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – мешканці  ОТГ  

- Вторинна – зовнішні профільні експерти (медики) 

Ключові повідомлення: 

- Наша громада підклується про здоров`я людей 
Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Спеціальні заходи та події 

Інструменти комунікації:  

- Створення сучасної платформи для комунікації важливих аспектів профілактики 

населення. 

- Створення та розповсюдження довідника усіх соціально-важливих контактів ОТГ – від 

телефона та засобів зв`язку Голови (включаючи фейсбук і тп.) до контактів психологів, 

репетиторів, соціальних працівників і тп. 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ (СФЕРА) 4: ПІДТРИМКА НІШОВОГО ТУРИЗМУ НА 

ОСНОВІ ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ. 

Стратегічна ціль - Відновлення пам'яті про видатні історичні події та випрацювання 

на їх основі рушія для розвитку місцевого туризму, що може стати значним джерелом 

прибутків для мешканців. 

Ключове повідомлення: 

Наша Громада відновлює історичну пам’ять, та розвиває нішевий туризм на основі 

історичних традицій 

 

Операційна ціль 

Опрацювання місцевої туристичної стратегії на основі історичних традицій (місця 

поселень запорозьких козаків, Шпаковий шлях, авіаконструкторські традиції, пов'язані з 

постаттю Олександра Кудашева, Юрія Кондратюка, Івана Сухомлина, історичні будівлі 

та споруди (маєток Кудашевих, залізничний міст, інші) та місцеві пам'ятки природи. 

Задля побудови успішної комунікації у цій сфері  необхідно: 

- Створити ряд історій/коротких та цікавих розповідей про природні  чи ландшафтні 

пам`ятки, визначні місця та визначних людей Маловисківської ОТГ 

- Залучити інструменти зовнішньої комунікації з метою залучення туристів з інших регіонів 

(за умови створення елементарної інфраструктури як то готель, перевізник, дороги) 

- Розробити  (уточнити) туристичний бренд ОТГ 

- Розробити презентаційно-сувенірну продукцію ОТГ 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – мешканці  ОТГ, молодь  

- Вторинна – зовнішні туристи  

Ключові повідомлення: 

- Наша громада може похвалитись цікавими нішевими туристичними маршрутами 
Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Спеціальні заходи та подї 

Інструменти комунікації:  

- Створити культурно-інформаційний центр /простір, де можна отримати інформаційну 

підтримку  



- Календар культурних подій, під час яких доносити основні повідомлення про цікавинки 

цієї місцевості та формати, через які можна більше дізнатись – квести для дітей; 

екскурсійні прогулянки для дорослих; 

- Маршрути вихідного дня 

 

СФЕРА 5 ВДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ТА РОЗВИТОК 

ІНФРАСТРУКТУРИ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ ОТГ 

Стратегічна ціль - Задоволення потреб мешканців у сфері інфраструктурних та 

публічних послуг. 

Ключове повідомлення: 

Наша Громада задовільняє потреби мешканців у сфері інфраструктурних та 

публічних послуг 

Задля побудови успішної комунікації у цій сфері  необхідно: 

- Зібрати історії успіху як прикладів покращення інфраструктури ОТГ  

- Запровадити громадські проекти та ініціативи, які будуть збирати усіх членів ОТГ з метою 

публічного обговорення існуючих інфраструктурних проблем. 

Операційні ціль  1. Вдосконалення пропозицій публічних послуг (виконавчі органи 

місцевого самоврядування, школи, заклади культури, правовий захист, соціальний захист 

та захист у випадку надзвичайних ситуаціях) за допомогою значного зростання вимог до 

працюючих кадрів та працевлаштування нових фахівців. 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – мешканці  ОТГ  

- Вторинна – посадові особи ОТГ 

Ключові повідомлення: 

- У нашій громаді публічні послуги на найвищому рівні 
Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Інформаційні дошки 

- Спеціальні заходи та події 

Інструменти комунікації:  

- День Голови, під час якого він буде ділитись історіями інфраструктурного успіху ОТГ 

- Створити інтернет-платформу (чи альтернативну оф-лайнову) для збору запитів, скарг, 

подяк та побажань від населення; як альтернативна може бути гаряча лінія, яка буде 

збирати запити, передавати до відповідних джерел реагування та підтримувати зворотній 

зв`язок з мешканцями ОТГ. 

 

Операційна ціль  2. Використання проектного досвіду для вдосконалення пропозицій 

публічних закладів і розвитку інфраструктури, а також - підтримка міжнародного 

співробітництва. 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – профільні спеціалісти ОТГ 

- Вторинна – міжнародні організації-партнери, та ін. консультанти, представники великого 

та середнього українського бізнесу, центральна влада  

Ключові повідомлення: 

- Маловисківська ОТГ - перспективна громада з баченням та стратегією розвитку та 

великим потенціалом (+ низька конкуренція, привабливість інвест-пропозицій, тощо)   

- Маловисківська ОТГ – стабільна, відкрита і має підтримку професійної місцевої влади  

Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Проекти «Кращі практики громади» українською та англійською мовами  



- Стислий презентаційний буклет про громаду та її привабливість   

Інструменти комунікації:  

- Роудшоу для міжнародних представників та вітчизняних  консультантів 

- Співпраця з регіональними філіями UkraineInvest, тощо 

- Розповсюдження інформації через спеціальні сайти, брошури, тощо  

- Виступи на інвестиційно-економічних та галузевих національних та обласних заходах  

 

Операційна ціль  3. Виконання необхідних інфраструктурних інвестицій (модернізація 

водопровідно-каналізаційної мережі, очисних споруд, будівництво та ремонт і 

модернізація доріг; значні інвестиції в громадських будівлях) 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – мешканці  ОТГ  

- Вторинна – адміністрація ОТГ 

Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Інформаційні дошки 

Інструменти комунікації:  

- Спеціальні заходи та подї 

 

ЧАСТИНА 4 . ДОДАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

Зазначені вище комунікаційні цілі допомагають реалізувати ті стратегічні напрями 

розвитку громади, які були визначені як пріоритетні у Стратегії розвитку Маловисківської 

ОТГ на 2017 – 2025 роки. Вони   доповнюються не менш важливими стратегічними 

цілями, які працюють комплексно на розвиток громади, а саме: 

1. Довіра та інтеграція (внутрішня аудиторія): 

- Підвищення довіри громади до влади ОТГ  

- Підвищення рівня залученості громади до реалізації Стратегії розвитку Маловисківської 

ОТГ на 2017 – 2025 роки 

- Підвищення рівня місцевого патріотизму та згуртованості громади навколо спільних 

інтересів та цілей розвитку  

2. Відомість як успішний приклад децентралізації та місцевого розвитку (зовнішня 

аудиторія): 

- Підвищення обізнаності про Маловисківську ОТГ як про найкращі практики 

децентралізації та об’єднання громад  

Отже, комунікаційна стратегія Маловисківської ОТГ на 2019 – 2022 роки має наступну 

структуру цілей: 

 

 Внутрішня аудиторія 

 
 Зовнішня аудиторія 

 

Напрям - довіра та інтеграція Напрям - відомість як 

успішний приклад 

децентралізації та 

місцевого розвитку 

Стратегічні цілі: 

1. Підвищення довіри громади до керівництва ОТГ  

2. Підвищення рівня місцевого патріотизму та згуртованості 

громади навколо спільних інтересів та цілей розвитку; 

підвищення рівня залученості громади до реалізації 

Стратегії розвитку Маловисківської ОТГ на 2017 – 2025 

роки 

 

Підвищення обізнаності про 

Маловисківську ОТГ як про 

найкращу практику 

децентралізації та 

об’єднання громад  

 



Оперативні цілі: 

- Покращення поінформованості громади про ініціативи, 

проекти та досягнення керівництва ОТГ (хочу знати, що 

робить та зробила влада) 

- Покращення зворотнього зв’язку від громади та 

механізмів діалогу громада-влада (моя думка важлива)  

- Роз’яснення викликів, які стоять перед ОТГ, та ролі 

кожного у розвитку громади (розумію, в чому проблеми, 

та що саме я можу зробити)  

 

Збільшення частки 

Маловисківської ОТГ у 

публікаціях/сюжетах 

національних та 

регіональних ЗМІ, 

присвячених цікавинкам та 

історіям з міст та сіл України  

Результати: 

- Більше мешканців довіряють керівництву ОТГ, 

цікавляться Стратегією розвитку громади да залучені до 

спільних ініціатив  

- Більше мешканців відчувають згуртованість з громадою  

В Україні більше знають про 

Маловисківську ОТГ як 

успішний приклад місцевого 

розвитку  

Більше 

мешканців 

відповідально 

ставляться до 

довкілля та 

благоустрою 

в ОТГ, 

піклуються 

про 

енергозбереж

ення та 

розуміють 

важливість 

ВДЕ 

Більше 

мешканців 

реєструють 

та/або 

розвивають 

власний 

малий 

бізнес; 

згуртованіт

ь у сфері   

Більше 

мешканців 

обізнані 

щодо успіхів 

у навчанні та 

вчителюванн

і членів ОТГ 

а також 

розуміють, 

де і як 

отримати  

якісні 

медичні 

послуги 

Більше 

мешканців 

обізнані 

щодо 

сервісів у 

сфері 

пропозицій 

публічних 

послуг 

 

Поступово збільшується 

туристичний потік 

 

На Маловисківську ОТГ 

звертають увагу потенційні 

інвестори 

Сприяння реалізації Стратегії розвитку Маловисківскої ОТГ 

 

Заходи з покращення поінформованості громади про ініціативи, проекти та досягнення 

керівництва ОТГ (хочу знати, що робить та зробила влада) 

 

Узгодження каналів та інструментів комунікації з цільовими аудиторіями   

Підхід, коли влада спілкується одразу «з усіма» через «усі» канали – наприклад, одне й те 

саме повідомлення на сайт, фейсбук та бюлетень, не працює. Перед кожним 

повідомленням потрібно: 

1) Визначити, для кого саме воно (цільова аудиторія) і що саме хочемо отримати від 

донесення цього повідомлення (очікуваний результат) 

2) Вибрати, де і коли краще цим людям його донести  (оптимальний канал та інструмент 

комунікації) 

3) Розробити такий текст та/або графічний чи відео-матеріал у потрібному форматі, щоб він 

найкраще підходив для цих людей  

 

Підвищення ефективності наявних каналів та інструментів комунікації 

Канал комунікації, активно задіяний в ОТГ, - інфостенди. Рекомендовано регулярно 

використовувати формат кольорових інфографік та інших графічних матеріалів, 

розроблених в єдиному стилі (бренду) ОТГ.   



Рекомендації з покращення ефективності новин для сайту ОТГ 

 Щоденно інформувати про життя громади (а не лише про заходи за участі керівництва), 

про новинки з різних сфер життя громади, завантажувати на сторінки та сайт ОТГ статті, 

оголошення, новини, фото та відео-сюжети про громаду. 

 Тексти на сайті повинні бути написані простою мовою, без переобтяження 

назв/посад/специфічних офіційних термінів. Це сайт для звичайних людей! Слід тримати 

у фокусі уваги цільову аудиторію, для якої пишеться текст. 

 Тексти на сайті мають відповідати на запитання: що? де? коли? як? чому? – за жанром 

новин  

 Фотографії, розміщені на сайті, повинні відображати сенс того, що відбулося, портрети 

мешканців міста і краєвиди, а не тільки фото керівництва. 

Яка має бути стилістика та структура новини?  

 Починати текст  з головного: ЩО? ДЕ? КОЛИ? ЯК? 

 Два обов’язкових запитання перед публікацією новини: Для чого? Для кого? 

 Кожна новина має стосуватися мешканців громади 

 Говорити про факти, конкретні  дії: якщо ухвалили рішення на засіданні, що воно 

означатиме для мешканців громади, що саме зміниться і як? 

ЩО буде новиною завжди? (інформаційні приводи) 

1.Інформація, що стосується членів громади: події, нововведення, нові правила, поради, 

як полегшити, або уникнути неприємностей (як поводитися у спеку, де отримати 

допомогу, тощо) зміни, які відбуваються в соціальному житті, економічному, з 

інфраструктурою, робочими місцями, тощо. 

2. Інформація про вирішення проблем, які є в громаді.  

3. Акції, коли члени громади долучаються до ухвалення рішень керівництва: Громадський 

бюджет, соціальні проекти, обрання найкращих проектів, коли було оголошено конкурс, 

тощо. Активніше висвітлювати такі факти та контакти. 

4. Цікаві факти з життя країни: українські винаходи, держава профінансувала важливі для 

життя людей дослідження, український бізнес вийшов на міжнародний рівень, українська 

команда завоювала золото в спортивних змаганнях, український театр здобув нагороду на 

фестивалі, тощо. Це дозволятиме відчувати контекст країни, не бути відірваними, 

пишатися здобутками, створюватиме позитивний фон і конструктивне налаштування на 

роботу мешканців громади. 

5. Святкові події громади. Така інформація стане корисною і цікавою, якщо включатиме 

маловідомі деталі. Наприклад, що на святкування було організовано підвезення 

мешканців з різних сіл, скільки їх приїхало, що вони сказали про свято, чи сподобалося їм. 

Що організувати свято допомогли члени громади: спекли пироги, заспівали, зшили 

костюми, тощо. Яке повідомлення доноситься громадянам? Що ми разом, що громада 

талановита, співпрацює, здійснює важливі проекти, робить життя людей кращим… 

 

Додаток №1.  

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОТГ 

Додаток №2.  

Планування ресурсів для реалізації Комунікаційної стратегії Маловисківської ОТГ 

Кадрове забезпечення реалізації Комунікаційної стратегії Маловисківської ОТГ. Засади 

організаційної моделі   

Орієнтовна модель організації прес-служби та інших структурних відділів, необхідних для 

реалізації Комунікаційної стратегії, наведена нижче. Важливим є призначення конкретних 

осіб відповідальними за кожний напрям позиціонування громади (громада для життя і 

роботи, інвестицій, туризму) з тим, щоб поточна діяльність (підготовка та 

розповсюдження інформаційних матеріалів, організація заходів, тощо) були 



підпорядковані стратегічним комунікаційним цілям та відбувався регулярний моніторинг 

та аналіз індикаторів досягнення цілей.  

  

Залучення стажерів/ волонтерів  

Через обмеженість штатних одиниць в структурі керівництві ОТГ, рекомендовано 

запровадити механізм залучення тимчасових стажерів та/або волонтерів з числа молоді 

(старшокласники, молоді люди працездатного віку неповної зайнятості, тощо). Йдеться 

про залучення додаткових  ресурсів молоді, яка шукає можливості для творчої та 

професійної самореалізації, здобуття досвіду та навичок, розширення контактів, тощо. 

Додатковою мотивацією для молоді може стати можливість відвідати освітні заходи 

міжнародних партнерів проекту.  

 

Роль та функції керівника  

Керівник структурного підрозділу відповідає перед керівництвом та депутатами за 

реалізацію комунікаційної Стратегії, бере участь у всіх стратегічних нарадах керівництва 

виконкому міської ради та бере активну участь в обговоренні та прийнятті стратегічних та 

оперативних рішень. Керівник вчасно інформує керівництво виконкому міської ради та 

депутатів про проблеми на шляху реалізації Комунікаційної стратегії та добивається 

необхідних рішень для її реалізації. Керівник здобуває необхідні навички, нові знання та 

інформацію для реалізації заходів, передбачених стратегією, а також  забезпечує 

необхідний професійний розвиток та підвищення кваліфікації своїх підлеглих. Для цього 

він організовує дистанційне чи очне навчання, обмін досвідом, у разі потреби залучає 

необхідні додаткові ресурси міжнародної допомоги.  

 

Додаток №3. ПОЛІТИКА ОДНОГО ГОЛОСУ  

Зразок Документу, що розробляється та погоджується кервництвом ОТГ за потреби. 

«Шановні керівники __________ та посадовці ОТГ. 

Згідно з розпорядженням Голови Маловисківської ОТГ, у зв’язку зі збільшенням звернень 

з боку засобів масової інформації на адресу відділу зовнішніх зв’язків нашого ОТГ та 



конкретних осіб, прохання ознайомити усіх ваших співробітників з процедурою взаємодії 

із засобами масової інформації. Пам’ятайте, що будь-які несанкціоновані контакти з 

пресою та з іншими представниками засобів масової інформації  можуть згубно 

позначитись на розвитку нашої Громади не лише на місцевому рівні, але і на рівні всієї 

країни. 

Усі запити, що надходять від представників засобів масової інформації на адресу ОТГ, 

необхідно адресувати напряму ___ (керівник служби роботи з громадськістю). 

Ми намагаємось запровадити політику «Одного голосу», це значить, що Голова (_____),  

Перший заступник Голови (_____) та керівник служби роботи з громадськістю (____) 

мають повноваження вести переговори з пресою, коментувати та рекомендувати 

експертів, особливо стосовно стратегії розвитку ОТГ та її результатів. Така політика дає 

можливість контролювати інформаційні потоки про нашу ОТГ, надавати узгоджену та 

об`єктивну оцінку будь-яких подій. 

Винятками можуть бути лише узгоджені коментарі щодо подій місцевого значення 

(спонсорство, соціальні програми), які відбуваються на рівні відповідальних за ці аспекти 

діяльності працівників та посадовців ОТГ. 

 

 


