
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

27 грудня 2019 року                              Баштанка                                      № 279-г 

 

Про затвердження плану заходів реалізації 

Комунікаційної стратегії Баштанської ОТГ  

на 2020 рік 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні»,  з о б о в ’ я з у ю: 

1.Затвердити план заходів реалізації Комунікаційної стратегії на 2020 

рік, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу 
справами виконавчого комітету міської ради Кононенко Л.А.  

 

Міський голова                                                                             Іван РУБСЬКИЙ 

  



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Розпорядження міського голови 

 від 27 грудня 2019р. № 279-г 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
щодо реалізації Комунікаційної стратегії Баштанської ОТГ  

на 2020 рік 

 

№ п/п Заходи Джерело 
фінансу-

вання 

Термін    ви-
конання 

Відповідальна 
особа 

Оцінка 
ефек-

тивнос-
ті 

1. Аналіз статистики 

відвідування сайту 
Баштанська ОТГ та 
сторінки і групи у 
Facebook. 

 

 щомісяця Відділ з питань 
ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю 

 

2. Оновлення інфор-
мації на офіційному 
сайті громади. 

 щотижня Відділ з питань 
ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю 

 

3. Забезпечення зби-
рання інформації 
про стан громадсь-
кої думки та регу-
лярного моніторин-
гу матеріалів ЗМІ 

 щокварталу Відділ з питань 
ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю 

 

4. Активізувати спів-
працю з керівницт-
вом ПП «Редакція 
районної газети 
«Голос Баштанщи-
ни» 

 протягом року Виноградова 

О.Г,, начальник 
відділу з питань 
ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю 

 

5. Проведення онлайн 
зустрічей, прес-

конференції з голо-
вою Баштанської 
ОТГ. 

 щомісяця Відділ з питань 
ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю 

 

6. Працювати над пок-
рашенням наповню-
вання змісту «Вкла-
дки». 

 протягом року  Виноградова 

О.Г., начальник 
відділу з питань 
ЗМІ та зв’язків з 

 



громадськістю 

7. Виготовлення інфо-
рмаційних оголо-
шень, листівок, по-
переджень, звернень 
від Баштанської 
ОТГ 

 Протягом ро-
ку 

Відділ з питань 
ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю 

 

8. Переоформлення 
інформаційного 
стенду міської ради 
відповідно до лого-
типу. 

 липень Кононенко Л.А., 
керуюча справа-
ми виконавчого 
комітету  

 

9. Придбання відеока-
мери для покращен-
ня відео контенту 
ОТГ. 

 листопад Кононенко Л.А., 
керуюча справа-
ми виконавчого 
комітету 

 

10.Розробити іміджеву 

презентацію грома-
ди у скороченому 
вигляді (близько 10 
слайдів) 

 серпень Відділ з питань 
ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю 

 

11.Під час організації 
та проведення фес-
тивалю «Чупакаб-
ра» популяризувати 
туризм для промоції 
Баштанської ОТГ 

 серпень Відділ розвитку 
культури і тури-
зму 

 

12.Оновити (розроби-
ти) інформаційні 
довідки щодо інвес-
тиційного потенціа-
лу різних сфер еко-
номіки ОТГ. 

 протягом року Відділ з питань 
енергоменедж-
менту, муніципа-
льних ініціатив 
та інвестицій 

відділу з питань 
розвитку еконо-
міки, торгівлі та 
оподаткування 

 

 

*Дата визначена орієнтовно та може бути змінена за попереднім погодженням з від-
повідною аудиторією слухачів та тренерів, у залежності від виробничих обставин.  

Начальник відділу з питань ЗМІ 
та зв’язків з громадськістю                                             Олена ВИНОГРАДОВА 


