
ДОДАТОК №1. 

Планування ресурсів для реалізації Комунікаційної стратегії Миколаївської 

ОТГ 

Кадрове забезпечення реалізації Комунікаційної стратегії Миколаївської ОТГ.  

Засади організаційної моделі   

Для більш детального розуміння роботи комунікаційних  підрозділів необхідне 

схематичне відображення. На даний момент в Миколаївській ОТГ наявний 

організаційно-інформаційний відділ, який займається обміном інформації із 

зовнішнього середовища у внутрішнє середовище  виконкому і здійснює 

комунікативне інформування із внутрішнього середовища виконкому у 

зовнішнє середовище. Також функціонує ЦНАП, який по суті є прямим 

комунікативним органом Миколаївської ОТГ. Кадрове забезпечення повинно 

суміщати в собі багато аспектів, так як комунікація з населенням потребує 

високих моральних, психологічних, аналізуючих та статичних якостей. Кожна 

штатна одиниця повинна бути відповідальною за окреме направлення 

діяльності в громаді, зважаючи на велику кількість населення ОТГ і 

необхідність донести ту чи іншу інформацію  якомога більш відсотково. 

Необхідно також розставити стратегічні комунікаційні цілі і фінальний аналіз 

їх досягнень. 

 

 

 

Залучення стажерів/ волонтерів  

Виходячи з того, що кадровий резерв виконкому обмежений, необхідне 

залучення волонтерів, які здатні здійснювати комунікативну функцію в громаді. 



Мова йде про членів Молодіжної ради Миколаївської ОТГ, громадських 

організацій, які мають за мету донести людям якомога більше інформації про 

стан життя в громаді. Керівництво ОТГ позитивно ставиться до проявів 

волонтерського руху і всіляко сприяє  можливості реалізації комунікативних 

процесів, залучаючи на добровільних засадах старшокласників, студентів, 

людей, які в силу своїх можливостей можуть допомагати громаді тим, що 

проводить масові заходи для самоосвіти, самореалізації, обміну досвідом, 

міжнародним студентським обміном.  

 

Роль та функції керівника  

Керівник організаційно-інформаційного відділу, та керівник ЦНАПу  бере 

активну участь у всіх  нарадах по розробленню стратегії, несе пряму 

відповідальність за ризики, подає пропозиції, збирає статистичні дані, 

інформацію, яка необхідна покращення Комунікативної стратегії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОДАТОК №2 

Аналіз Моніторингу публікацій про ОТГ.   

Аналіз ФБ спільноти ОТГ, фейсбук-сторінка ОТГ - зручний ресурс для 

термінового оповіщення про: 

- Нові тарифи/послуги; 

- зміну розкладу роботи закладів; 

- критичні ситуації (пориви, відсутність послуг і тп); 

- негоду та природні катаклізми; 

- зібрання/запрошення членів громади; 

- культурні події ОТГ; 

- освітні ініціативи ОТГ; 

- збір коштів; 

- туристичні новинки; 

- візити до громади. 

ОТГ  має свій  youtube-канал. 

ОТГ не має Instagram. Варто залучитись підтримкою ініціативних молодих 

мешканців ОТГ і розширити присутність ОТГ у сучасних соціальних каналах за 

їх підтримки.   

Фейсбук-сторінці Миколаївської ОТГ рекомендовано зокрема:  

- Створювати події і запрошувати через них аудиторію ОТГ, яка має 

доступ до Фейсбук. 

- Уникати репостів матеріалів (навіть на офіційний сайт ОТГ) без вступних 

коментарів. Зважайте на те, що репости за налаштуваннями фейсбук мають 

гірші показники охоплення, ніж оригінальні дописи.  

- Замість репостів зовнішніх ресурсів, створіть свій новий пост та вкажіть 

через @ім’я користувача чи сторінки, кого ви цитуєте. Це дозволить збільшити 

охоплення серед підписувачив сторінки.  

- Використовувати персональні теги (@). Якщо ви знаєте, що людина, яку 

ви вітаєте, є користувачем Facebook, дайте їй знати про привітання. Відзначте її 



в публікації командою @ ім'я користувача. Тоді ця людина отримає 

сповіщення. В такий спосіб можна розвивати дискусію. Наприклад, користувач 

в коментарі напише "Дякую", а його друзі, якщо вони теж підписники сторінки 

ОТГ, отримають сповіщення про це і, можливо, відкриють публікацію, щоб 

його привітати. 

- Коментування постів значно збільшує охоплення аудиторії сторінки. 

- Для збільшення бази підписників просіть нинішніх підписників 

періодично запрошувати своїх фейсбук-друзів. 

- Додавати розважальний контент - він необхідний, щоб збільшити 

кількість підписників сторінки і її охоплення. Це відбувається за рахунок 

репостів цікавих публікацій. 

- Стежити за публікаціями ЗМІ, які б стосувалися ОТГ і публікувати на 

сторінці такі матеріали. Додавати вступний текст від громади, наприклад «про 

таку проблему написала газета Х. Ми про неї знаємо, і вирішуємо так… або 

наразі це гостра проблема через… Громада її вирішує. Або про найкращого 

спортсмена/співака Миколаївської громади написало видання ХХ. Керівництво 

громади вирішило подарувати чемпіону путівку».  

- Поширювати оголошення та новини про громаду на інших, приватних 

сторінках членів громади, або молодіжної ради, пропонувати цей контент для 

публікації місцевим ГО. Налагодити співпрацю, розсилати їм новини. 

Загальні рекомендаці до наявних інформаційних ресурсів ОТГ: 

• Збирати місцеві історії успіху та комунікувати їх різними каналами до 

відома мешканців ОТГ (наприклад, як обговорювалось під час стратегічної 

сесії, тема місцевого перевізника, який взяв на себе безкоштовне перевезення; 

звісно, що історія має попередньо бути узгоджена з героєм). 

• Якщо новини на сайті та ФБ ОТГ дублюються, то на сайті може бути 

більш офіційна новина, а на ФБ написана неофіціною, простішою мовою.  

• На сайті може бути більш офіційна новина, а на ФБ більш популярна, 

неформальна, «олюднена».  

• Якщо на офіційному ФБ акаунті з’являються запитання, на них 

обов`язково треба відповідати, і робити це вчасно. Це формує довіру до активу 



ОТГ та до даного ресурсу; попереджає поширення чуток та викривлення 

інформації. 


