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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

Зміст 

Вступ ............................................................................................................... 2 

Термінологія .................................................................................................. 3 

Призначення Комунікаційної стратегії .................................................. 5 

Команда Комунікаційної стратегії та її аудиторія .............................. 6 

Фундамент Комунікаційної стратегії ОТГ ............................................ 7 

Структура Комунікаційної стратегії ..................................................... 8 

ЧАСТИНА І. Контекст. Аудит наявних комунікацій та позиціонування 

Миколаївської ОТГ       6 

SWOT – сильні та слабкі сторони, можливості та ризики. ............... 8 

ЧАСТИНА 2. Структура та Ключові компоненти Комунікаційної стратегії 11 

Шаблон для побудови Комунікаційної стратегії (для швидкого тактичного 

процесу) ........................................................................................................ 16 

Аудиторії ..................................................................................................... 17 

ЧАСТИНА 3. Цілі комунікацій Миколаївської ОТГ та механізми їх реалізації 19 

Зв'язок комунікаційних цілей з цілями розвитку Миколаївської ОТГ19 

Зв'язок повідомлень та 4 стратегічні цілі - їх просування через ключові та 

підкріплюючі повідомлення ...................................................................... 23 

ЧАСТИНА 4. Додаткові рекомендації ................................................... 29 

Додаток №1. ................................................................................................. 33 

Планування ресурсів для реалізації Комунікаційної стратегії Миколаївської ОТГ

 ....................................................................................................................... 33 

Залучення стажерів/ волонтерів ................................................................. 34 

Роль та функції керівника ........................................................................... 34 

Додаток №2 Аналіз Моніторингу публікацій про Миколаївської ОТГ 36 

окремим документом: 

Додаток №3 Ключові повідомлення 

Додаток №4 Інформаційні матеріали  



 

4 

 

 

Додаток №5 Комунікаційний календарний план  

 

 

 

В умовах реформи децентралізації в Україні Миколаївська об’єднана 

територіальна громада отримала більш широкий спектр повноважень та важливих 

завдань щодо розвитку сучасної спроможної громади та активізації громадської 

активності. У нашої громади в   реаліях  сьогодення з’явилися нові перспективи й  

можливості. Щохвилинно відбуваються речі, які так чи інакше впливають на життя 

кожного представника територіальної громади. І при цьому головним чинником 

прийняття будь-яких рішень є  люди  Миколаївської  громади, саме вони  мають 

впливати на прийняття життєво важливих рішень, направлених на головну мету – 

комфортне життя кожного мешканця ОТГ. Саме Комунікаційна стратегія має 

визначити шляхи та способи побудови шляхів комунікації між владою та 

громадою, громадськими організаціями, владою та жителями населених пунктів. 

Стратегічним планом розвитку громади декларується, що Миколаївська об’єднана 

територіальна громада – конкурентоспроможна, фінансово незалежна, з 

розвиненою промисловою зоною,  з інвестиційними можливостями, яка ефективно 

використовує природні ресурси для розвитку фермерства та агропромислового 

комплексу, комфортна та безпечна для проживання територія, з розвиненою 

енергоощадливою інфраструктурою, гарним житлом, дорогами та транспортним 

сполученням, з місцями для відпочинку та занять спортом, з унікальними 

дошкільними закладами та школами, що використовують сучасні освітні 

технології, в якій служить людям духовний центр, що сприяє культурному 

розвитку особистості, ініціативна активна громада, яка забезпечує власний 

розвиток та місцеве самоврядування. Для досягнення цієї стратегічної мети 

необхідна ефективна інформаційна діяльність та активна комунікація. Наші 

комунікаційні заходи мають сприяти реалізації рішень, цілей та бачень 

стратегічного розвитку громади. Добре продумана та цілеспрямована 

комунікаційна політика допомагає наданню високоякісних послуг та забезпечує 

ефективне використання ресурсів. Органи управління, жителі та підприємці мають 

можливість вести діалог виходячи зі своїх цілей та цільових груп. Але 

комунікаційний зміст має сповіщати, що наша громада з отриманими новими 

можливостями впевнено прямує до нового життя. Комунікаційна політика 

територіальної громади демонструє відношення сільської ради до комунікаційних 

питань. Ця політика чітко вказує на те, із ким ми спілкуємося та чому. Тут також 

указуються цілі та меседж, права та обов’язки. 

 

Термінологія 

 

• Комунікації ОТГ – комплекс заходів із взаємодії з громадою та важливими 

зовнішніми групами, спрямований на розвиток ОТГ. 
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• Позиціонування ОТГ – комунікації, спрямовані на формування 

чіткого сприйняття ОТГ в конкретних цільових аудиторій - як місця 

для життя, роботи, інвестицій, туризму, тощо. 

• Бренд ОТГ – легко впізнаваний та індивідуальний образ ОТГ, який є 

близьким для більшості населення громади та допомагає відрізнити 

ОТГ від інших. 

• Цільові аудиторії ОТГ – групи населення, з якими найважливіше 

взаємодіяти сільській раді для розвитку ОТГ. 

• Спікери ОТГ – офіційні особи, які представляють  сільську раду та 

регулярно взаємодіють з цільовими аудиторіями ОТГ. 

• Ключові повідомлення ОТГ – важлива інформація щодо ОТГ, 

структурована у цілісні за змістом стислі повідомлення, які є потенційно 

цікавими та корисними для цільової аудиторії. 

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

використовує ОТГ для взаємодії з цільовими аудиторіями. 

• 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. 

• Залучення – заохочення співпраці та участі цільових аудиторій у 

розвитку громади через громадянську активність та самоорганізацію. 

• 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, а саме: 

1. ДОМОВИТИСЯ ПРО СПІЛЬНЕ БАЧЕННЯ – погодити, як саме 

комунікації сприятимуть досягненню цілей розвитку громади 

(згідно Стратегії  сталого розвитку ОТГ на 2019-2027 роки,  
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розробленої в рамках програми „Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)”, яка фінансується USAID ); 

визначити спільні цілі, інтереси, потреби та проблеми, що 

стосуються комунікацій. 

2. ПРОВЕСТИ ДІАГНОСТИКУ - систематизувати наявні заходи, процеси, 

ресурси, тощо. 

3. ВИЗНАЧИТИ ГОЛОВНЕ, СФОКУСУВАТИ ЗУСИЛЛЯ - в 

умовах обмежених ресурсів пріоритизувати цілі та напрями. 

4. ПОЗБУТИСЯ ЗАЙВОГО – чесно визнати, які підходи та діяльність слід 

змінити або припинити зовсім. 

5. ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ – спланувати ресурси та процеси для 

досягнення стратегічних цілей. 

6. ДОМОВИТИСЯ, ЩО МИ ВВАЖАЄМО УСПІХОМ – встановити 

реалістичні очікування та запровадити критерії оцінки. 

Користувачі та бенефіціари комунікаційної стратегії 

 

Комунікаційна стратегія – це дороговказ для всіх, хто долучається до 

комунікацій ОТГ – від Голови ОТГ до адміністратора веб-сайту, директора 

школи, членів молодіжної ради, тощо. 

Користувачів комунікаційної стратегії можна умовно поділити на 3 групи осіб, 

залежно від ролей: 

Стратегічний рівень 

Голова та заступники – керівництво ОТГ, яке відповідає за реалізацію 

Стратегії розвитку ОТГ. Для них Комунікаційна стратегія – перш за все, один 

із інструментів для досягнення стратегічних цілей ОТГ, 

зокрема, залучення інвестицій, створення нових робочих місць, активізація 

громадської ініціативи, тощо. 

Виконавчий рівень 

Усі співробітники апарату виконкому  сільської ради ОТГ, які долучені до 

комунікацій. За наявності спеціально виділених співробітників – це, 

наприклад,  редактор сайту чи вісника ОТГ. Також йдеться про керівників 

структурних підрозділів (культура, освіта, тощо), які організують 

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 

Члени Молодіжної ради та інші громадські активісти, які є рушієм позитивних 
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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. 

Бенефіціарами реалізації комунікаційної стратегії ОТГ є громада, тобто 

мешканці ОТГ.  

Фундамент комунікаційної стратегії ОТГ 

Комунікаційна стратегія ОТГ не береться з підручників чи з голови партнерів-

консультантів. Вона відображає реальний стан речей у громаді та у 

середовищі, що її оточує, - у онлайн-просторі, у ЗМІ, у громадській думці, 

тощо. 

Основою Комунікаційної стратегії стали наступні документи та джерела 

інформації: 

- Стратегія сталого розвитку ОТГ на 2019-2027 роки, розроблена в 

рамках програми „Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність (DOBRE)”, яка фінансується USAID. 
- Аудит наявних інформаційних ресурсів ОТГ ( сайт та сторінка у мережі 

фейсбук). 
- Аудит представленості ОТГ у інформаційному полі (моніторинг та 

аналіз ЗМІ та результатів інтернет-пошуку) 

 

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, досягнення яких визначає успішність Стратегії; 

o ключові повідомлення;  

o цільові аудиторії;  

o канали  та інструменти комунікацій;   

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

участь). 
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ЧАСТИНА 1. Контекст. Аудит наявних комунікацій та 

позиціонування Миколаївської ОТГ 

SWOT комунікацій та позиціонування 

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

комунікацій та 

позиціонування її як громади для життя, роботи, інвестицій та туризму. Також 

ми звернемо увагу на ключові зовнішні фактори (можливості та загрози), які 

впливатимуть на позиціонування та комунікації ОТГ. 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Нова та ефективна адміністративно-проектна 

команда з розвитку. 

2. Наявна актуальна Стратегія розвитку громади 

на 2019- 2027 рр.  

3. Існує неформальний актив громади, 

об`єднаний спільними цілями та завданнями. 

4. Активісти ОТГ розуміють важливість 

культурної та історичної спадщини для 

айдентики громади, а також збирають, 

бережуть та підтримують цю спадщину. 

 

1. Сформовані робочі 

групи та відповідальні 

за конкретні напрямки 

роботи із втілення та 

комунікації Стратегії 

розвитку ОТГ не 

вийшли за 

формальний рівень 

діяльності.  

Комунікаційні ресурси Комунікаційні  ресурси 

1. Mykolaivska.otg.dp.gov.ua - офіційне місце  

в інтернеті для розміщення  систематизованої 

інформації для мешканців громади. 

2. Фейсбук. Активно ведеться комунікація через 

ФБ, існують як офіційна сторінка, так і багато 

неофіційних з активним обміном інформації : 

http://fb.me/mykolaivkaOTG/ - офіційна 

сторінка. 

facebook.com/groups/414429952249424 – група 

для обговорень; 

http://fb.me/DmytrivkaSO - офіційна сторінка 

старостинського округу 

3. Є власний  Youtube канал: 

https://cutt.ly/vynj0TX 

4. Є інстаграм профіль громади: 

https://www.instagram.com/mykolaivska_gromada 

1.  Друкований   

інформлисток  на 

території громади  не 

зареєстрований як ЗМІ та 

виходить ситуативно. 

http://fb.me/mykolaivkaOTG/
http://fb.me/DmytrivkaSO
https://cutt.ly/vynj0TX
https://www.instagram.com/mykolaivska_gromada
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Можливості комунікації Загрози комунікації 

• Спрощення  мови та подання  інформації на 

офіційному ФБ аккаунті.  

• Поступове покращення комунікацій з громадою 

через реалізацію Комунікаційної стратегії і 

зворотній зв'язок. 

• Зростання репутації, лояльності та підтримки 

членами ОТГ через потужне інформування, 

вміння переконати та залучити (стратегічна 

комунікація) більшість членів ОТГ. 

• Створення резерву лояльних членів ОТГ, 

активних і залучених. 

•  Регулярне створення історій успіху та фіксація 

позитивних прикладів, практик для місцевих ЗМІ, 

та потенціалу для національних ЗМІ. 

• Залучення зовнішніх експертів задля 

консультування та допомоги у покроковому 

втіленні комунікаційної стратегії. 

• Недосягнення  реалізації  

цілей Стратегії Розвитку 

ОТГ, і як результат – 

відсутність комунікації 

про ризики та проблеми. 

Опосередкованим 

негативом може бути 

втрата репутації, 

лояльності та підтримки 

членами ОТГ. 

• Низька ефективність 

реалізації 

Комунікаційної стратегії 

через брак системності 

та послідовності 

діяльності, очікування 

«швидких результатів».  

• Недооцінка 

Комунікаційної стратегії 

як важливого системного 

інструменту взаємодії з 

громадою. 

 

 

 

 

Під час комунікаційного тренінгу експертами програми ДОБРЕ спільно з активом 

громади для Миколаївської  ОТГ найбільш нагальним було визначено  

позиціонування ОТГ як «Громади  для людей», що і повинно доноситись через 

комунікації як з внутрішньою аудиторією, так і  зовнішньою аудиторією.  

Задля успішної реалізації Комунікаційної стратегії за цим напрямом повинна 

вестись активна та системна  робота керівництва та  активу ОТГ.  Запровадження 

системності та всеохоплюваності (покриття одночасною та єдиною комунікацією 

усіх населених пунктів, що входять до ОТГ) дозволить підвищити ефективність 

комунікацій з громадою і основне – сформувати довіру між усіма аудиторіями. 
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Використання комунікаційних ресурсів 

 

Основний канал для отримання інформації у громаді – живе спілкування: 
• Спілкуються з сусідами чи іншими особами аж 75 % опитаних. 
• Дошки оголошень – 39,6 %. 
• Сайти, соціальні мережі – 34%. 

 

Стосовно того, чи проінформовані мешканці про діяльність ОМС: 

• 6,9 % - дуже добре; 
• 40,9%  - досить добре; 
• 8,3 % - зовсім не проінформовані. 
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ЧАСТИНА 2. Структура та Ключові компоненти Комунікаційної стратегії 

Важливим аспектом є   реалізація  задач комунікації: 

Для досягнення цілей Комунікаційної стратегії необхідне розуміння та 

дотримання простих правил комунікації: 

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

o Ключове повідомлення має бути просто сформульоване і бути сталим 

протягом реалізації всієї Стратегії розвитку ОТГ. 

o Ключових повідомлень має бути, в ідеалі, не більше трьох (в нашому випадку 

– чотири, оскільки є 4 стратегічні цілі, визначені Стратегією сталого розвитку 

ОТГ). Стратегічні цілі можуть бути використані як Ключові повідомлення, або 

переформульовані у простий спосіб для сприйняття цільовою аудиторією.  

Для успішного донесення ключового повідомлення: 

o До  нього мають бути прикріплені підтримуючі повідомлення, це ще 

детальніші аргументи, факти, данні і докази, що формують довіру до правдивості 

цих повідомлень.  

o Хто ці факти і докази  підтверджує та доносить – відповідні спікери. 

o Комунікація повинна бути щоденною та розповсюджуватись у форматі 

єдиних узгоджених повідомлень різними каналами та інструментами комунікації і 

у різний спосіб (письмово, через зустрічі, через медіа-зустрічі та іншим чином). 

Комунікація має бути спрямована на аудиторію, яка готова її сприймати. 

Залучення та вплив на аудиторію є важливими для реалізації Стратегії розвитку 

ОТГ. Отже, комунікації розглядаються не окремо від загальної Стратегії розвитку, а 

як невід’ємна частина та запорука її реалізації. 

Успішною комунікацію можна вважати, якщо відбувається досягнення ключових 

результатів Комунікаційної стратегії. 

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

розвиток такої команди. 

Для даної Комунікаційної стратегії було  сформульоване просте повідомлення:  
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                                                                   ГРОМАДА   ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

До ключового повідомлення, ми спільно визначили підтримуючі повідомлення 

згідно зі Стратегією розвитку ОТГ і сформулювали стратегічний комунікаційний 

шаблон.  
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АУДИТОРІЯ 

Для успішної роботи з активом ОТГ необхідно детально проаналізувати 

цільові аудиторії, що існують у Миколаївській ОТГ:  

МЕШКАНЦІ ГРОМАДИ. Всі Члени громади, які проживають на цій території, і прямо 

або опосередковано беруть участь у розвитку та змінах громади, користуються 

всіма благами, що надає громада та поділяються за:  

o за віковим принципом (у % співвідношенні): діти, молодь, середній вік, люди 

старшого віку; 
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o за сферою діяльності : власники бізнесу, управлінці, освітяни, соціальні 

працівники, медики, волонтери, діячі культури та громадськості та інші; 

o за соціальним статусом: батьки, пенсіонери, люди з  інвалідністю, 

переселенці. 

БІЗНЕС, ІНВЕСТОРИ, СПОНСОРИ, МЕЦЕНАТИ – це як зовнішні, так і внутрішні 

представники бізнесу, які вже є членами громади через свої фінансові вкладення в 

економічний та соціальний розвиток громади, або потенційно можуть ними стати 

шляхом активної участі в реалізації Стратегії розвитку ОТГ. 

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ВЛАДИ -  це як внутрішні аудиторії -   райдержадміністрації, 

так і зовнішні аудиторії – офіційні посадовці різних рівнів, які прямо або 

опосередковано впливають на реалізацію Стратегії розвитку ОТГ. 

МЕДІЯ – це представники засобів масової інформації як внутрішні (у випадку 

створення), так і зовнішні – всеукраїнські ЗМІ і (чому ні) міжнародні. 

 

ЧАСТИНА 3. Цілі комунікацій Миколаївської ОТГ та механізми їх реалізації 

Зв'язок цілей розвитку Миколаївської ОТГ із комунікаційними цілями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ЗМІНА ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ГРОМАДИ 
ТА СТВОРЕННЯ СТИМУЛІВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ОТГ 1.1. Активізація 
внутрішнього потенціалу 
та розвиток 
підприємництва серед 
сільських мешканців 

1.2.Розвиток місцевих 
трудових ресурсів 

1.3.Створення умов для 
діючих підприємств та 
залучення інвестицій 

2.Активізація спільноти та розвиток людського капіталу 

2.1.Підвищення якості 
життя шляхом підтримки 
родин та стимулювання 
змін в демографічній 
ситуації 

2.2.Розвиток медичного 
обслуговування та 
турбота про здоров’я 
мешканців і мешканок 

2.3.Створення умов для 
підтримки високої якості 
освіти 

2.4.Активізація молоді та 
молодіжна політика 

2.5.Підтримка 
культурного розвитку для 
протидії соціальним 
патологіям та поширенню 
здорового способу життя 

2.6.Активізація і 
включення різних груп 
мешканців в життя ОТГ, 
стимулювання розвитку 
громадянського 
суспільства 
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Кампанія має переслідувати наступні цілі та мати наступні три етапи: 

1. ЗАЦІКАВИТИ ТА ПРОІНФОРМУВАТИ  

Створити привабливий образ громади для мешканців – поділитись досягненнями та 

«намалювати» майбутнє. 

3.1.Покращення та 
розвиток дорожної 
інфраструктури 

3.2.Вдосконалення систем 
водопостачання і 
водовідведення та 
покращення якості води 

3.3.Просторове планування 
та створення інвестиційної 
пропозиції 

3.4.Створення культурної, 
спортивної та рекреаційно-
відпочинкової 
інфраструктури 

3.5.Вдосконалення публічних 
послуг та обслуговування 
населення 

3.6.Покращення діяльності 
комунального підприємства 

3.Покращення якості життя та розвиток технічної інфраструктури 
 

4.Створення екологічного оточення та розвиток 
екологічного туризму 

4.1.Створення системи збору, 
сортування і вивезення відходів 
та підвищення ефективності 
управління в цій сфері 

4.2.Протидія деградації та 
відновлення навколишнього 
природного середовища 

4.3.Екологічна просвіта та 
просування екологічної свідомості 
серед мешканців ОТГ 

4.4.Розвиток туризму та 
вдосконалення туристичної 
пропозиції 
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2. ЗАОХОТИТИ ПОВІРИТИ - ПЕРЕКОНАТИ 

Провадити системні, послідовні та ефективні комунікації влади про прогрес у 

реалізації цих цілей. Це надасть аргументи на користь практичності та 

реалістичності Стратегії розвитку.    

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) 

 

 

 

ЗВ'ЯЗОК КОМУНІКАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ З ЦІЛЯМИ РОЗВИТКУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОТГ 

Згідно зі Стратегією розвитку ОТГ, затверджено чотири стратегічні цілі розвитку 

Миколаївської ОТГ і вони мають лежати в основі  комунікаційних пріоритетів, 

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

 

Стратегічна ціль І. ЗМІНА ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

ГРОМАДИ ТА СТВОРЕННЯ СТИМУЛІВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ОТГ. 
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Стратегічна ціль ІІ. АКТИВІЗАЦІЯ СПІЛЬНОТИ ТА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО 

КАПІТАЛУ 

 

Стратегічна ціль ІІІ. ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Стратегічна ціль ІV. СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОТОЧЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 

 

В якості інструменту побудови базової Комунікаційної стратегії  Миколаївської 

ОТГ був запропонований інструмент «Будинок повідомлень» - ШАБЛОН, який 

допомагає сформувати структуру комунікації від ключових повідомлень до шляхів 

їх втілення. 

Задля забезпечення процесу реалізації Комунікаційної стратегії до уваги 

активу ОТГ пропонується: 

БАЗОВА ІНСТРУКЦІЯ  - що потрібно для успішної побудови Комунікаційної 

стратегії за запропонованим інструментом: 

- Створити робочу комунікаційну групу та розподілити обов`язки.  

- Визначити проблему (ціль комунікації.) 

- Стратифікувати свою аудиторію/ поділити на групи (внутрішня-зовнішня; за 

віком, статусом, професією та інші), які необхідно залучити.  

- Дослідити (можливими та доступними способами) кожну страту/групу. 

- Дослідити, до яких тем і в якому місці кожна з виділених груп дослухається 

найкраще. 

- Розробити основні повідомлення – що хочемо повідомляти. 

- Адаптувати основні повідомлення під кожну групу. 

- Проаналізувати усі існуючі та доступні в громаді канали комунікації. 

- Задіяти нові канали комунікації – за потреби. 

- Розробити план поширення основних повідомлень під кожну групу через 

обрані канали комунікації.  



 

18 

 

 

- Поміряти результати (скільки, чого і за який період). 

 

 

БАЗОВА ІНСТРУКЦІЯ  щодо формату роботи активу Громади над втіленням 

комунікаційної стратегії 

Розглянемо рекомендації щодо комунікаційних підходів по кожній сфері: 

Результатом проведених зустрічей та аналізу, ми сформулювали ключові 

повідомлення, які потребують Підтримуючих повідомлень (підтверджень, 

деталізацій, фактів, даних) та дотримання процесу, визначеного та закріпленого в 

шаблоні нижче, в залежності від стратегічної цілі. 

Разом з тим, у процесі обговорення Комунікаційної стратегії в робочих групах, з 

боку зовнішніх експертів з комунікації виникла пропозиція розширити фокус та 

додати ще два компоненти, важливі для успішного створення та реалізації 

Комунікаційної стратегії, а саме: «місцева спільнота» та «команда». Ці два 

направлення скоріше рекомендовані для зосередження окремої уваги, бо саме на ці 

цільові аудиторії перш за все направлені всі Ключові повідомлення: на Громаду, бо 

вона першочергово отримує зиск від досягнень Стратегії розвитку, і на команду, 

адже вона є головним спікером для Громади, доносячи їй досягнення згідно зі 

Стратегією розвитку. 

 

ЗВ'ЯЗОК ПОВІДОМЛЕНЬ ТА СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ 
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Стратегічна ціль  I. Зміна парадигми економічного профілю громади та створення 

стимулів для економічного розвитку.   

Ключове повідомлення: Миколаївська ОТГ –  багата інвестиційно-

приваблива громада з розвинутим  підприємництвом. 

Це Ключове повідомлення буде обслуговувати вищевказану  Стратегічну ціль І та 

всі 3 Операційні цілі, визначені Стратегією  сталого розвитку Миколаївської ОТГ, 

зокрема: 

1.Активізація внутрішнього потенціалу та розвиток підприємництва серед 

сільських мешканців. 2.Розвиток місцевих трудових ресурсів. 3.Створення умов для 

розвитку діючих підприємств та  залучення інвестицій. 

Стратегічна ціль  II.  Активізація спільноти та розвиток людського капіталу. 

Ключове повідомлення: Миколаївська ОТГ гуртується навколо своїх 

цінностей та  забезпечує всі можливості для всебічного розвитку особистості. 

Це Ключове повідомлення буде обслуговувати вищевказану  Стратегічну ціль ІІ та 

всі 6 операційних цілей, визначених Стратегією  сталого розвитку Миколаївської 

ОТГ, зокрема: 

1.Підвищення якості життя шляхом підтримки родин та стимулювання змін в 

демографічній ситуації.  
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2.Розвиток медичного обслуговування та турбота про здоров’я мешканців і 

мешканок. 

3.Створення умов для підтримки високої якості освіти.  

4.Активізація молоді та молодіжна політика.  

5.Підтримка культурного розвитку для протидії соціальним патологіям та 

поширенню здорового способу життя.  

6.Активізація і включення різних груп мешканців в життя ОТГ, стимулювання 

розвитку громадянського суспільства. 

Стратегічна ціль  III. Покращення якості життя та розвиток технічної 

інфраструктури. 

Ключове повідомлення:  Миколаївська ОТГ – безпечна, розвинена,  

комфортна для  життя, праці і відпочинку. 

Це Ключове повідомлення буде обслуговувати вищевказану  Стратегічну ціль ІІІ та 

всі 6 Операційних цілей, визначених Стратегією  сталого розвитку Миколаївської 

ОТГ, зокрема: 

1.Покращення та розвиток дорожньої інфраструктури. 

2.Вдосконалення систем водопостачання і водовідведення та покращення якості 

води. 

3.Просторове планування та створення інвестиційної пропозиції. 

4.Створення культурної, спортивної та рекреаційно-відпочинкової 

інфраструктури. 

5.Вдосконалення публічних послуг та обслуговування населення. 

6.Покращення діяльності комунального підприємства. 

Стратегічна ціль  IV. Створення екологічного оточення та розвиток 

екологічного туризму. 

Ключове повідомлення: Миколаївська ОТГ – дружня до людей,  шаноблива до 

природи, цікава для пізнання. 

Це Ключове повідомлення буде обслуговувати вищевказану  Стратегічну ціль IV  

та всі 4 Операційні цілі, визначені Стратегією  сталого розвитку Миколаївської 

ОТГ, зокрема: 

1.Створення системи збору, сортування і вивезення відходів та підвищення 

ефективності управління в цій сфері. 

2.Протидія деградації та відновлення  навколишнього природного середовища. 
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3.Екологічна просвіта та просування  екологічної  свідомості серед мешканців 

ОТГ. 

4.Розвиток туризму та вдосконалення туристичної пропозиції. 

            Комунікація даної Стратегічної цілі  вимагає побудови покрокового плану дій 

(скажімо, розписаний на рік) за основними напрямками діяльності в рамках 

Стратегії розвитку ОТГ. Визначити звітні періоди, коли можна буде говорити про 

конкретні досягнення. Цей план має бути доведений  до відома мешканців ОТГ з 

акцентом уваги саме на перші кроки і часові рамки реалізації; у кінці кожного 

звітного періоду обов`язково комунікувати позитивні результати (що саме 

зроблено і обов`язкове підкріплення кількісними показниками) – інформаційні 

постери у громадських місцях та повідомлення на зборах громади. 

Наступні кроки:  

- 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 щодо 

покращення якості громадських місць, які можуть бути винесені на дорослу 

аудиторію;  

- призначити збори громади, під час яких, зокрема, будуть повідомленні Історії 

успіху (позитивні приклади) у сферах доступності соціальних послуг, доступу до 

якісної освіти, громадської безпеки та просторового розвитку; 

o сформувати експертну базу у цих сферах, яку залучати за потреби до різних 

комунікаційних заходів як всередині громади, так і за її межами; 

o проаналізувати теми для бізнес-тренігів, які допоможуть місцевим 

бізнесменам більше розвивати їхню справу; 

o за можливості, сприяти мікрокредитиванню та кредитам для початку бізнесів 

та працювати над спрощенням бюрократичних процесів оформлення; 

o сформувати в ОТГ попит на бізнес-новини та запровадити регулярні 

профільні заходи (с/г виставки, дегустації, навчальні тури у господарства для дітей 

та молоді); 
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o зібрати історії успішного бізнесу та бізнес-моделей на території ОТГ  та 

розповідати їх громадськості; 

o зібрати та комунікувати місцеві історій успіху про інновації у сферах сільського 

господарства;  

o моніторити та комунікувати  кожен крок з плану дій та підкріплювати 

повідомлення про ці дії обов`язковими підтримуючими фактами у вигляді 

кількісних показників (кількість заходів, ініціатив, учасників, залучених), а також 

підібрати комплекс якісних та кількісних показників з метою використання їх як 

підтверджуючих фактів комунікації;  

Цільові аудиторії:  

- первинна – усі мешканці громади (внутрішні комунікація) та потенційні 

інвестори (зовнішня комунікація); 

- вторинна – місцева влада, місцеві бізнесмени, консультанти у технічних 

сферах, ЗМІ. 

Канали комунікації:  

- інформаційні постери та стенди; 

- сайт, фейсбук. 

Інструменти комунікації:  

- спеціальні заходи та події; 

- зустрічі між експертами та мешканцями ОТГ з метою роз`яснення непростих 

кроків реалізації плану дій. 

 

Інформаційна кампанія: 

o інфографіка (про даний економічний потенціал ОТГ та динаміку його 

розвитку;). Таку інфографіку розмістити комплексно по всіх доступних в ОТГ 

каналах комунікації - на загальних інформаційних дошках, на сайті та ФБ акаунтах 

ОТГ. Гарно працює формат «5 найкращих...», наприклад, «5 ключових платників 

плодатків ОТГ....» або «було-стало». 

 

ЧАСТИНА 4.  ДОДАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
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Зазначені вище комунікаційні цілі допомагають реалізувати ті стратегічні напрями 

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

Миколаївської ОТГ на 2019 – 2027 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 

Миколаївської ОТГ на 2019 – 2027 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 Миколаївську ОТГ як приклад найкращих 

практик децентралізації та об’єднання громад.  

Отже, Комунікаційна стратегія Миколаївської ОТГ на 2019 – 2022 роки має 

наступну структуру комунікаційних цілей: 

 

 Внутрішня аудиторія 

 

 Зовнішня аудиторія 

 

Напрям - довіра та інтеграція Напрям - успішний приклад 

децентралізації та місцевого 

розвитку 

Стратегічні комунікаційні 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 сталого розвитку 

Миколаївської ОТГ на 2019 – 2027 роки. 

 

       Підвищення обізнаності про 

Миколаївську ОТГ як про 

найкращу практику 

децентралізації та об’єднання 

громад.  

 

Оперативні комунікаційні цілі: 

- Покращення поінформованості громади 

про ініціативи, проекти та досягнення 

керівництва ОТГ (хочу знати, що робить та 

зробила влада). 

       Збільшення частки 

Миколаївської ОТГ у 

публікаціях/сюжетах 

національних та регіональних 
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- 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).  

ЗМІ, присвячених цікавинкам та 

історіям з міст та сіл України.  

Результати: 

- Більше мешканців довіряють керівництву ОТГ, 

цікавляться Стратегією розвитку громади  

залучені до спільних ініціатив.  

- Більше мешканців відчувають згуртованість з 

громадою.  

В Україні більше знають про 

Миколаївську ОТГ як успішний 

приклад місцевого розвитку.  

- Більше мешканців обізнані щодо 

економічного потенціалу ОТГ. 

- Більше мешканців усвідомлюють 

важливість сталого розвитку для ОТГ. 

 

На Миколаївську ОТГ звертають 

увагу  потенційні інвестори. 

Сприяння реалізації Стратегії розвитку Миколаївської 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 (ідентифікації) ОТГ.    
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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 ОТГ 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 ОТГ 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. 

У ФБ спільноті  варто публікувати новини, які б стосувалися: 

- Наявних в громаді проблем (дороги, ремонт будівель, медичне 

обслуговування, освіта, соціальне забезпечення пенсіонерів, доступ до послуг 

неповносправних мешканців громади тощо); 

- Способів і термінів вирішення наявних проблем; 

- Успіхів громади (від ремонту інфраструктури – не намірів, а ремонту! – до 

переможців різноманітних конкурсів, спортивних змагань тощо); 

- Новацій, які впроваджує влада громади для мешканців (нові правила, зручні в 

користуванні елементи інфраструктури, спрощений доступ до послуг, забезпечення 

необхідним дитячого будинку тощо); 

- Бажано робити додатковий акцент на подіях, які відбуваються в рамках 

Стратегічних пріоритетів розвитку ОТГ. 

 

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. 

• Не хвалити себе /керівництво/. 
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• Говорити про факти, конкретні  дії: якщо ухвалили рішення на засіданні, що 

воно означатиме для мешканців громади, що саме зміниться і як? 

• Не перелічувати повністю посади та регалії представників влади – читачам 

достатньо розуміти, чим людина займається: департамент освіти, соціального 

захисту, економічний відділ тощо.  

• Не використовувати штампи: «кадровий ресурс департаменту 

продемонстрував позитивну тенденцію у сфері продуктивності»,  «стало предметом 

дискусії», «створили робочу групу», «розглянули питання ремонту», «забезпечити 

доступ з метою перевірки на предмет…», «в установленому порядку провести 

заходи з…». 

• Не використовувати занадто важку або художньо переобтяжену лексику та 

уникати прикметників, висловів на кшталт:  «У мові – чари барвінкові, аж сяють 

барви веселкові!», «Учні мали змогу поринути в багатющий світ краси»,  «Осінь – 

це прекрасна пора року, бо прикрашає землю золотом і багрянцем, вкриває 

барвистим килимом». 

• Пояснювати дії керівництва громади: як було, що ми робимо, як це 

зміниться? Представник департаменту відвідав антикорупційний семінар навіщо? 

Він навчається, аби змінити 1, 2, 3, те, що гальмує розвиток. 

• Використовувати цитати третьої сторони: мешканця, працівника, вченого, 

гостя громади. 

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 
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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… 

 

 

 

 

 

 

 Секретар сільської ради   Т.П. Лесюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


