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Комунікаційний план висвітлення процесу розроблення стратегії розвитку територіальної громади 
 

# Етап 
розробки 
стратегії 

Ціль комунікації Цільова аудиторія Канали комунікації Теми публікацій Ключові повідомлення 

1 Рішення 
громади про  
розроблення 
стратегії. 
Попередній 
етап 

Повідомити 
жителів громади, 
представників 
бізнесу, 
неурядових 
організацій та 
громади-сусіди 
про розробку 
стратегії 
місцевого 
розвитку 

1. Жителі громади 
2. Представники 
місцевого бізнесу 
3. Представники 
місцевих 
неурядових 
організацій 
4. Представники 
ОМС сусідніх 
громад 
5. Інші 
заінтересовані 
сторони 

1. Офіційні ресурси 
громади (вебсайт, 
соцмережі, друковані 
медіа, дошки оголошення 
біля адміністративних 
будівель) 
2. Локальні медіа та 
сторінки та групи у 
соціальних мережах 
3. Адресна комунікація 

1. Прийняття рішення про початок 
розроблення проєкту стратегії 
2. Анонс створення Робочої групи з 
розроблення проєкту стратегії 
3. Склад створеної робочої групи 

1. (Вказати назву громади) громада розроблятиме 
стратегію розвитку до (вказати рік). 
2. (Дата) було прийнято відповідне рішення 
Міською/селищною/сільською радою. 
3. Проєкт стратегії розроблятиметься протягом 
(вказати дати) 
4. За розробку стратегії відповідатиме (вказати 
структурний підрозділ) 
5. Для підготовки проєкту стратегії буде створено 
Робочу групу, до складу якої можуть входити 
представники виконавчих органів сільської, селищної, 
міської ради, місцевих органів виконавчої влади, 
громадських організацій та асоціацій, агенцій 
регіонального розвитку відповідного регіону, інших 
юридичних осіб. До складу Робочої групи можуть 
також залучатися громадяни, які постійно проживають 
на території населених пунктів, що входять до складу 
територіальної громади та представляють різні 
соціальні та вікові групи жінок і чоловіків. 
6. Долучайтеся до розробки стратегії розвитку 
громади. Щоб стати членом робочої групи, 
звертайтеся за контактами (вказати телефон чи 
пошту) до (вказати дату). Від ваших рішень залежить 
майбутнє нашої громади. 
7. Громада створила робочу групу для підготовки 
проєкту стратегії розвитку. До складу робочої групи 
увійшли: (перелічити склад). Найближчим часом 
робоча група розпочне роботу над цим важливим для 
подальшого розвитку громади документом. 
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2 Старт роботи 
над проєктом 
стратегії 

1. Переконатися, 
що 
заінтересовані 
сторони 
поінформовані 
про старт роботи 
над проєктом 
стратегії 

1. Жителі громади 
2. Представники 
місцевого бізнесу 
3. Представники 
місцевих 
неурядових 
організацій 
4. Представники 
ОМС сусідніх 
громад 
5. Інші 
заінтересовані 
сторони 

1. Офіційні ресурси 
громади (вебсайт, 
соцмережі, друковані 
медіа, дошки оголошення 
біля адміністративних 
будівель) 
2. Локальні медіа та 
сторінки та групи у 
соціальних мережах 
3. Адресна комунікація 

1. Старт роботи над проєктом 
стратегії 
2. Пріоритети, визначені 
Державною стратегією розвитку та 
відповідною регіональною 
стратегією розвитку  

1. (вказати дату) робоча група розпочала роботу над 
стратегією розвитку громади. 
2. Розробка стратегії скрадатиметься з таких етапів: 
(перерахувати етапи розробки). 
3. Розробка проєкту стратегії здійснюватиметься 
відповідно до пріоритетів, що визначені Державною 
стратегією регіонального розвитку України та 
відповідною регіональною стратегією розвитку. 

3 Збір 
пропозицій до 
проєкту 
стратегії від 
заінтересова
них сторін 

1. Повідомити 
мешканців 
громади про 
початок збору 
проєктів 
2. Залучити 
жителів громади 
та інших 
заінтересованих 
осіб визначення 
проєктів, що 
будуть втіленими 

1. Жителі громади 
2. Представники 
місцевого бізнесу 
3. Представники 
місцевих 
неурядових 
організацій 
4. Інші 
заінтересовані 
сторони 

1. Офіційні ресурси 
громади (вебсайт, 
соцмережі, друковані 
медіа, дошки оголошення 
біля адміністративних 
будівель) 
2. Локальні медіа та 
сторінки та групи у 
соціальних мережах 

1. Початок збору пропозицій до 
стратегії 
2. Нагадування за тиждень до кінця 
прийому пропозицій 
3. нагадування за день до кінця 
прийому пропозицій 
4. Засідання робочої групи за 
результатами збору пропозицій 

1. Запрошуємо жителів громади, представників 
бізнесу, організації громадянського суспільства та всіх 
зацікавлених надсилати ідеї, що можуть бути 
втіленими в рамках стратегії розвитку. 
2. Пропозиції надсилайте на пошту (вказати адресу 
пошти) до (вказати дату)  
3. Пропозиції повинні відповідати таким вимогам: 
(перелічити вимоги щодо оформлення пропозицій та 
також критерії, яким мають відповідати зазначені 
проєкти). 
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4 Громадське 
обговорення 
та 
консультації 

1. Забезпечення 
публічності і 
прозорості 
процесу 
розроблення 
проєкту стратегії 
2. Обговорити 
проєкт стратегії з 
сусідніми 
громадами 

1. Жителі громади 
2. Представники 
місцевого бізнесу 
3. Представники 
місцевих 
неурядових 
організацій 
4. Представники 
ОМС сусідніх 
громад 
5. Інші 
заінтересовані 
сторони 

1. Офіційні ресурси 
громади (вебсайт, 
соцмережі, друковані 
медіа, дошки оголошення 
біля адміністративних 
будівель) 
2. Локальні медіа та 
сторінки та групи у 
соціальних мережах 
3. Канали комунікацій 
сусідніх громад, що 
долучаються до 
обговорення 

1. Анонс громадського обговорення 
з вказанням дати, часу та місця 
його проведення 
2. Нагадування за тиждень до 
проведення громадського 
обговорення 
3. Нагадування за день до 
проведення громадського 
обговорення  
4. Можлива онлайн-трансляція 
громадського обговорення 
5. Результати проведення 
громадського обговорення 

1. Робоча група напрацювала проєкт стратегії. Для 
того, щоб проєкт відповідав інтересам всіх жителів, 
громада проводить публічне обговорення 
напрацювань. 
2. Публічне обговорення відбудеться (вказати дату, 
формат - офлайн/онлайн). 
3. Для участі в обговоренні потрібно 
зареєструватися/просто прийти у вказану дату та час 
у відповідне місце. 
4. Громада провела публічне обговорення проєкту 
стратегії розвитку.  
5. До публічного обговорення долучилися 
представники сусідніх громад (перелічити). 
6. Під час публічного обговорення було отримано такі 
пропозиції/рекомендації/зауваження. 
7. За результатами публічного обговорення робоча 
група з розробки стратегії виконає такі кроки 
(перелічити, що буде зроблено за результатами 
обговорення). 



 

 

 

 

Проєкт USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності 
органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») 

 hoverla.org.ua 

 

5 Затвердженн
я стратегії 

Поінформувати 
жителів громади 
та всі 
заінтересовані 
сторони про 
затвердження 
стратегії 

1. Жителі громади 
2. Представники 
місцевого бізнесу 
3. Представники 
місцевих 
неурядових 
організацій 
4. Представники 
ОМС сусідніх 
громад 
5. Інші 
заінтересовані 
сторони 

1. Офіційні ресурси 
громади (вебсайт, 
соцмережі, друковані 
медіа, дошки оголошення 
біля адміністративних 
будівель) 
2. Локальні медіа та 
сторінки та групи у 
соціальних мережах 

1. Анонс засідання виконкому, на 
якому буде обговорюватися проєкт 
стратегії 
2. Нагадування за тиждень про 
засідання виконкому 
3. Нагадування за день про 
засідання виконкому 
4. Обговорення та схвалення 
проєкту стратегії виконкомом 
5. Анонс засідання депутатських 
комісій, на яких буде 
обговорюватися проєкт стратегії 
6. Нагадування за тиждень про 
засідання комісій 
7. Нагадування за день про 
засідання комісій 
8. Обговорення та схвалення 
проєкту стратегії депутатськими 
комісіями 
9. Анонс сесії ради, на якому буде 
прийматися рішення про 
затвердження стратегії 
10. Нагадування за тиждень про 
проведення сесії 
11. Нагадування за день про 
проведення сесії 
12. Обговорення та прийняття 
рішення радою про затвердження 
стратегії розвитку 
13. Можлива пряма трансляція сесії 
на сторінках громади у соцмережах 

1. Робоча група напрацювала проєкт стратегії. 
Громадські обговорення завершилися, проєкт 
стратегії розгляне виконком (вказати дату та місце)) 
2. Виконком схвалив проєкт стратегії/ запропонував 
зміни/доповнення (перелічити). 
3. За результатами пропозицій виконкому до стратегії 
внесено зміни (перелічити), які спрямовані на те, щоб 
(перелічити). 
3. Проєкт стратегії буде обговорюватися 
депутатськими комісіями (вказати дату та місце) 
4. Депутатські комісії схвалили проєкт 
стратегії/запропонували зміни/доповнення 
(перелічити). 
5. За результатами пропозицій депутатських комісій 
до стратегії внесено зміни (перелічити), які спрямовані 
на те, щоб (перелічити).  
6. (вказати дату/місце/час) відбудеться сесія місцевої 
ради. На сесії буде розглянуте рішення про 
затвердження стратегії місцевого розвитку. Мешканці 
громади можуть долучитися до сесії. 
7. Громада затвердила стратегії розвитку на період до 
(вказати дату). 
8. Розробка стратегії відбулася протягом (вказати 
період). 
9. Основні стратегічні цілі громади (перелічити 
стратегічні цілі). 
10. Протягом найближчого часу громада працюватиме 
над такими задачами в рамках імплементації 
стратегії: (перелічити перші задачі). 

 


