
 
 У К Р А Ї Н А  

                                                       ПРОЄКТ                                                                                                

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання)  

 

 

03 березня 2022 року                   м. Корюківка №   -13/VIІІ 

 

Про затвердження Комунікаційної  

стратегії на 2022-2024 роки 

 

 

Відповідно Протоколу про співробітництво між Корюківською міською 

радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація 

Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання 

Програми в Україні, що затверджений рішенням першої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 12-1/VIII «Про 

затвердження Протоколу про співробітництво», керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Комунікаційну стратегію Корюківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення _______сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

___________ 2022 р. № ____ 

  

  

  

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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. 
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Вступ 

 

Комунікаційна стратегія потрібна, щоб допомогти громаді підвищити 

ефективність своїх комунікацій, а саме:  

ДОМОВИТИСЯ ПРО СПІЛЬНЕ БАЧЕННЯ – погодити, як саме 

комунікації сприятимуть досягненню цілей розвитку громади (згідно Стратегії 

сталого розвитку Корюківської міської територіальної громади, розробленої в 

рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність 

(DOBRE)», яка фінансується USAID); визначити спільні цілі, інтереси, потреби 

та проблеми, що стосуються комунікацій.  

ПРОВЕСТИ ДІАГНОСТИКУ ‒ систематизувати наявні заходи, процеси, 

ресурси, тощо.  

ВИЗНАЧИТИ ГОЛОВНЕ, СФОКУСУВАТИ ЗУСИЛЛЯ ‒ в умовах 

обмежених ресурсів пріоритизувати цілі та напрямки.  

ПОЗБУТИСЯ ЗАЙВОГО – чесно визнати, які підходи та діяльність слід 

змінити або припинити зовсім.  

ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ – спланувати ресурси та процеси для 

досягнення стратегічних цілей.  

ДОМОВИТИСЯ, ЩО МИ ВВАЖАЄМО УСПІХОМ – встановити 

реалістичні очікування та запровадити критерії оцінки. 

 

Хто користуватиметься документом та хто виграє від реалізації 

комунікаційної стратегії?  

 Комунікаційна стратегія – це дороговказ для всіх, хто долучається до 

комунікацій громади – від голови громади до працівника, який забезпечує 

роботу вебсайту, 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 громади, яке відповідає за реалізацію 

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

один із інструментів для досягнення стратегічних цілей громади, зокрема, 

залучення інвестицій, створення нових робочих місць, активізація громадської 

ініціативи тощо. 

  

Виконавчий рівень  

 Усі працівники виконавчого апарату міської ради та виконавчих органів, 

мають долучитися до комунікацій. Також йдеться про керівників структурних 

підрозділів (культура, освіта, архітектура 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.  
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Громадський рівень  

 Члени молодіжної ради та інші 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 громади. Для них Комунікаційна стратегія – це орієнтир щодо 

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

громадян.  

 Отже, одержувачами результатів реалізації комунікаційної стратегії є 

громада, тобто жителі громади – цільова аудиторія.  
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Аудит та результативність комунікацій 

 

Діяльність з комунікації з населенням покладена на загальний відділ 

виконавчого апарату міської ради. В штаті загального відділу є посада 

головного спеціаліста, який відповідно до посадової інструкції відповідальний 

за забезпечення інформаційної діяльності міської ради, а саме: наповнення 

сайту, підготовка статей для розміщення у друкованих засобах масової 

інформації та інтернет ресурсах, підготовка прес-релізів, буклетів, брошур та 

інших матеріалів щодо діяльності міської ради та ін. 

Відповідно до отриманих даних при опитуваннях, що були проведені в 

травні-червні 2021 року, для 76% опитаних основним джерелом інформації про 

діяльність місцевої ради є розповіді знайомих людей (76%), місцева преса 

(32%), сайти соціальних мереж (27%)1.  

 
Рис.1. Результати дослідження, проведеного в червні 2021 року незалежною 

компанією Ipsos, що відображають основні джерела інформації для 

місцевого населення про діяльність місцевої влади 

 

65% опитах вказали, що вони цікавляться тим, що відбувається на території 

нашої громади2. 72,6% з тих, хто цікавить подіями на території нашої громади, 

вказують, що влада  громади інформує про свою діяльність, а серед тих, хто не 

цікавиться, 44,4% стверджують, що влада не інформує про свою діяльність. 

                                                           
1 http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/DOBRE-Koriukivska.pdf 
2 http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Koryukivska-OTG.pdf 
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Рис.2. Результати опитування, проведеного в червні 2021 року в рамках 

стратегічного планування, відображають кореляцію між цікавістю 

населення та його знанням про те, чи інформує місцева влада населення. 

 

Ті респонденти, які цікавляться станом справ у громаді, оцінюють нашу 

громаду як добре місце для проживання (71,4%). Серед тих, хто не цікавиться, 

54% оцінюють нашу громаду «посередньо». 

 
Рис.3. Кореляція між цікавістю населення про події в громаді та їх оцінки 

громади як місця проживання. 
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Аналіз ситуації (SWOT) 

 

Сильні та слабкі сторони потенціалу громади з точки зору комунікацій та 

позиціонування її як громади для життя, роботи, інвестицій та ключові 

зовнішні фактори (можливості та загрози), які впливатимуть на позиціонування 

та комунікації громади. 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- 100% охопленість населення 

міста Корюківка мобільним 

зв’язком; 

 - 80% охопленість населення міста 

Корюківка оптичним інтернетом; 

 - Наявність офіційного сайту 

Корюківської міської ради; 

 - Наявність офіційної сторінки 

ради в Facebook; 

- Авторитет та достатньо активні 

комунікації керівництва громади; 

- Наявність спеціаліста, який на 

постійній основі висвітлює роботу 

ради через офіційний сайт та 

сторінку ради в Facebook; 

- В громаді є друковане видання. 

 - Низька охопленість населення 

доступом до інтернету в сільській 

місцевості громади; 

- Відсутність професійної освіти в 

спеціаліста, що відповідає за 

ведення сайту та сторінки ради в 

Facebook, в сфері комунікацій, 

маркетингу та пропаганди; 

- Населення не повністю обізнане 

про повноваження органів 

місцевого самоврядування. 

 

Можливості Загрози 

 - Просування електронних каналів 

комунікації Корюківської міської 

ради; 

 - Просування електронних систем 

демократії: громадський бюджет, 

шкільний бюджет та електронні 

петиції. 

- Політична та економічна  

нестабільність в Україні; 

- Низька ефективність реалізації 

Комунікаційної стратегії через 

недостатню мотивацію та 

кваліфікацію кадрів, брак 

системності та послідовності у 

реалізації, завищенні очікування 

«швидких результатів» ; 

- Зниження довіри до влади 

громади через недостатню 

комунікацію; 

- Старіння громади (природне + 

міграція – низький показник 

повернення молоді у громаду після 

навчання); 

- Пасивність та інертність значної 

кількості населення громади; 

- Недосконале законодавство, яке 

постійно змінюється. 
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Стратегічні та оперативні цілі 

 

Стратегічні цілі безпосередньо виникають з бачення та визначають 

напрямки розвитку комунікації в громаді, які вказані в баченні; в той самий час 

вони дозволяють зберегти чіткий поділ Стратегії, згрупувати операційні цілі. 

Необхідно підкреслити, що реалізація всіх цілей буде вести до задоволення 

потреб всіх мешканців у комунікації з владою з дотриманням принципів 

рівності статей, без дискримінації за віковою, соціальною, професійною, 

політичною приналежністю чи за місцем походження. 

Нижче представлено список запланованих стратегічних та операційних 

цілей: 

 

Стратегічна ціль 1. Сформувати культуру комунікації та взаємодії жителів 

громади з владою. 

Операційна ціль 1.1. Розвинути власні канали інформування, здатні охопити 

всіх жителів громади  

Операційна ціль 1.2. Забезпечити інформування жителів громади про діяльність 

влади громади, стан реалізації Стратегії сталого розвитку громади та плани на 

майбутнє 

Оперативна ціль 1.3. Донести до жителів громади інформацію про існування 

електронних інструментів комунікації з владою, навчити ними користуватися 

та заохочувати до їх використання 

Оперативна ціль 1.4. Побудувати знання про перелік та порядок 

адміністративних послуг, які надаються міською радою  

 

Стратегічна ціль 2. Забезпечення привабливості громади для роботи та 

створення робочих місць. 

Операційна ціль 2.1. Залучення бізнесу 

Операційна ціль 2.2. Створення умов для розвитку сфери діяльності існуючих 

та залучення нових інвесторів з метою диверсифікації існуючого економічного 

профілю громади 

 

Стратегічна ціль 3. Забезпечення привабливих умов життя для існуючих і 

нових мешканців громади. 

Операційна ціль 3.1. Розвиток суспільної інфраструктури 

Операційна ціль 3.2. Охорона навколишнього середовища 
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Канали комунікацій та вимоги до контенту 

 

Канали комунікацій Корюківської міської ради наступні: 

Офлайн канали комунікації Онлайн канали комуніцкації 

1) місцеві друковані 

видання ЗМІ – основний канал 

комунікації; 

2) приватні друковані 

видання ЗМІ – додатковий канал 

комунікації; 

2) система шкільного 

бюджетування; 

2) рекламні борди – 

додатковий канал комунікації; 

3) дошки оголошень – 

додатковий канал комунікації; 

4) інші канали комунікації – 

за потреби. 

 

1) власний сайт Корюківської 

міської ради (http://koryukivka-

rada.gov.ua/) – основний канал 

комунікації; 

2) власна сторінка Корюківської 

міської ради в Facebook 

(https://www.facebook.com/koryukivka.

misto/)  – основний канал комунікації;  

3) система громадського  

бюджетування (https://koryukivka-

otg.ci.org.ua/) – додатковий канал 

комунікації. 

 

Головними каналами комунікації є онлайн-канали: власний сайт 

Корюківської міської ради (http://koryukivka-rada.gov.ua/) та власна сторінка 

Корюківської міської ради в Facebook 

(https://www.facebook.com/koryukivka.misto/). Використання офіційного сайту 

є вимогою законодавства України. Використання сторінки в Facebook 

пояснюється близькістю до населення нашої громади, адже тут є можливість 

напряму комуні кувати з жителями, вести діалог та надавати відповіді на 

питання. 

Місцеві ЗМІ є головний каналом комунікації серед офлайн-каналів 

комунікації. Цільової аудиторією цього каналу є місцеві жителі. Цим каналом 

можна поширювати об’ємні статті про плани на майбутнє міста та громади, 

історії молоді, працівників, про зміни в умовах надання послуг комунальними 

підприємствами. Використання місцевих ЗМІ дозволить охопити аудиторію, 

яка не може бути охоплена онлайн каналами комунікації. 

Контент кожного каналу комунікації має відповідати наступним 

критеріям: 

1) відповідати принципам і цінностям Корюківської міської ради; 

2) формувати образи Корюківської міської ради та громади відповідно до 

детермінованих рис; 

3) відповідати інтересам і потребам цільової аудиторії; 

4) відповідати принципам комунікації Корюківської міської ради. 

https://koryukivka-otg.ci.org.ua/
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/
http://koryukivka-rada.gov.ua/
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Цільові групи  

1. Жителі громади 

Цільовою аудиторією серед жителів громади є населення сільської та 

міської місцевості, жінки та чоловіки, молодь, працездатне населення та люди 

похилого віку. Чисельність в розбивці по типам територій: 

Місцевість Населення, осіб Чоловіки, осіб Жінки, осіб 

м. Корюківка  12813 5777 7036 

Сільська місцевість 8431 4094 4337 

Всього 21244 9871 11373 

 

Структура населення по віковим категоріям та типам територій 

представлена на наступному графіку: 

 

Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: пояснити значення та 

місце органу місцевого самоврядування в суспільстві, повноваження, права та 

обов’язки. 

Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про 

поняття місцевого самоврядування, його функцій та повноважень, про суспільні 

послуги, які надаються на місцевому рівні, та шляхи (умови) їх отримання, 

інформацію про графіки робіт комунальних закладів, інформацію про справи в 

громаді та зміни в інфраструктурі громади. 

 

2. Молодь громади та працездатне населення громади 

Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: повідомити про 

можливості та переваги проживання в громаді, дати альтернативу виїзду на 

роботи в країни Європейського союзу, дати стимул поверненню до громади 

після навчання. 

Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про 

суспільні послуги та шляхи (умови) їх отримання (дитсадки, школи, 

позашкільна освіта), можливості працевлаштування можливості отримання 

житла або коштів на будівництво/купівлю житла на пільгових умовах, умови 

проживання та проведення дозвілля. 

 

19.5%

14.9%

58.2%

55.8%

22.3%

29.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

м. Корюківка

Сільська місцевість

Неповнолітнє населення (до 17 років) Працездатне населення (18-59 років)

Населення пенсійного віку (60 років та старше)
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3. Молодь громади та працездатне населення які є потенційними жителями 

громади  
Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: повідомити про 

можливості та переваги проживання в громаді, дати стимул до переїзду до 

громади на постійне місце проживання. 

Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про 

суспільні послуги та шляхи (умови) їх отримання (дитсадки, школи, 

позашкільна освіта), можливості працевлаштування можливості отримання 

житла або коштів на будівництво/купівлю житла на пільгових умовах, умови 

проживання та проведення дозвілля. 

4. Інвестори, підприємці, представники бізнесу 

Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: залучати представників 

цільової групи до нашої громади, створення нових робочих місць, 

диверсифікація економічного профілю громади. 

Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про 

наявність інфраструктури для ведення бізнесу (землі, дороги, мережі 

комунікації, наявна робоча сила). 
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Образ громади 

В рамках реалізації Стратегії має бути сформувати наступний образ 

громади: 

 

Корюківська 

міська 

територіальна 

громада  

Добровільне об’єднання жителів 66-ти населених 

пунктів  Корюківського району з адміністративним 

центром в м. Корюківка з метою реалізації свого 

конституційного права на самостійне вирішення питань 

місцевого значення в межах Конституції і законів 

України. 

 

 

 

 
Напрямки 

позиціонування 
Тези 

Позиціонування 

громади 

 

Привабливість для 

життя 

Громада розташована на 

мальовничій та екологічно 

чистій території північної 

України, в північній частині 

Чернігівської області.  

 

Широка пропозиція суспільних 

послуг: школи,  дитсадки, 

заклади позашкільної освіти, 

медичні заклади, правоохоронні 

заклади, заклади соціального 

захисту. 

Привабливість для 

роботи 

Багато місць роботи з високим 

рівнем винагороди в сферах 

сучасного сільського 

господарства та переробної 

промисловості. 

Привабливість для 

інвестицій 

В громаді є вільні земельні 

ділянки для промисловості та 

сільського господарства, 

присутня в достатній кількості 

робоча сила. 

 

Необхідно сформувати наступні образи громади: як привабливого місця 

для проживання, як привабливого місця для роботи, як місця для здійснення 

інвестицій. Формування перших двох образів необхідно для приваблення в 

громаду молоді та працездатного населення. Формування третього образу 

необхідно для залучення в громаду капіталу, який створить робочі місця для 

населення громади.  
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Образ Корюківської міської ради  

В рамках реалізації Стратегії має бути сформований наступний образ 

Корюківської міської ради: 

 

Головне завдання 

Корюківської міської ради 

Представляти та відстоювати інтереси кожного 

мешканця та мешканки громади. 

 

Риси Корюківської міської 

ради 

 

- законність  

- відкритість 

- чесність  

- ефективність 

- прогресивність 

- лідерство 

- командність 

- етичність 

Повноваження 

Корюківської міської ради 

Вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України 

Основні принципи 

діяльності Корюківської 

міської ради 

- народовладдя; 

- законності; 

- гласності; 

- колегіальності; 

- поєднання місцевих і державних інтересів; 

- виборності; 

- правової, організаційної та матеріально-

фінансової самостійності в межах повноважень, 

визначених законам; 

- підзвітності та відповідальності перед 

територіальними громадами їх органів та 

посадових осіб; 

- державної підтримки та гарантії місцевого 

самоврядування; 

- судового захисту прав місцевого 

самоврядування. 

 

Цінності Корюківської 

міської ради: 

 

Патріотизм: представлення та відстоювання 

інтересів кожного мешканця та мешканки 

громади – прямий обов’язок Корюківської 

міської ради, і кожен депутат та депутатка, 

кожен працівник та працівниця Корюківської 

міської ради та її виконавчих органів з 

гордістю виконують цей обов’язок. 

Професіоналізм: кожен депутат та депутатка, 

кожен працівник та працівниця Корюківської 

міської ради та її виконавчих органів якісно та 

професійно виконує свій прямий обов’язок, 
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дбає про вдосконалення своїх професійних 

якостей та компетенцій, стандартів 

спілкування та поведінки, роботу в команді та 

налагодження співпраці. 

Порядність: кожен депутат та депутатка, 

кожен працівник та працівниця Корюківської 

міської ради та її виконавчих органів при 

виконанні своїх обов’язків дотримується 

етичних норм, є чесним та неупередженим, 

дотримується свого слова, уникає образ та 

умисної шкоди оточуючим. 

 

Необхідно роз’яснювати населенню громади, що таке орган місцевого 

самоврядування та які його завдання, що таке громада та реформа 

децентралізації, потрібно роз’яснити, які у міської ради є повноваження. 
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Заплановані заходи та процеси, спрямовані на реалізацію тактичних цілей 

 

 Досягнення кожної тактичної цілі здійснюється через реалізацію 

комунікаційних заходів та налагодження процесів у громаді. Даний план може 

коригуватися рішенням у залежності від зміни ситуації в громаді. 

1.1. Розвинути власні канали інформування, здатні охопити всіх жителів 

громади 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Перетворити сайт громади 

на головне джерело новин 

про події в громаді 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

Передбачити ресурси для 

рекламного просування 

сторінок, який би довів 

кількість підписників на 

Facebook-сторінку до 7000 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 

Перейти на планування 

дописів у соціальних 

мережах за допомогою 

контент плану, який би 

містив окрім поточних 

новин цікавий та корисний 

контент 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

1.2. Забезпечити інформування жителів громади про діяльність влади 

громади, стан реалізації Стратегії сталого розвитку громади та плани на 

майбутнє 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Підготувати проморолики 

про досягнення та 

майбутню розбудову 

громади 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 

Продовжити практику 

оперативного інформування 

населення про ситуацію в 

громаді керівництвом 

міської ради 

Керівництво 

міської ради 

2022-2024 Не потребує 

1.3. Донести до жителів громади інформацію про існування електронних 

інструментів комунікації з владою, навчити ними користуватися та 

заохочувати до їх використання 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 
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Запланувати регулярні 

публікації на власних 

каналах комунікації, які б 

просували існуючі 

електронні сервіси та 

заохочували користуватися 

ними замість офлайнової 

взаємодії. Публікації мають 

містити пояснення щодо 

використання та ілюстрацію 

результату використання. 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

 

Розвивати рубрику 

«Бюджет участі» на власних 

каналах. У публікаціях 

розповідати про історію 

кожного проекту, хід його 

реалізації з акцентом на 

автора проекту. В кожній 

публікації розміщати заклик 

до дії – подавати на конкурс 

власний проект 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

Запланувати щорічну 

велику стартову подію 

конкурсу за участі міського 

голови та переможців 

попередніх років з 

презентаціями реалізованих 

проектів 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Не потребує 

Організувати зустрічі 

авторів реалізованих 

проектів з молоддю. В 

рамках зустрічі передбачити 

спільні брейншторми на 

тему «Який проект хотів би 

реалізувати ти?» 

Комунальний 

заклад 

Корюківський 

міський 

молодіжний 

центр «КУБ» 

2022-2024 Не потребує 

1.4. Побудувати знання про перелік та порядок адміністративних послуг, 

які надаються міською радою 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Зняти серію коротких 

роликів про послуги, які 

надає ЦНАП для 

розміщення на власних 

каналах комунікацій 

Відділ надання 

адміністративн

их послуг 

 

Загальний 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 
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відділ 

 

2.1. Залучення бізнесу 

Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Продовжити публікацію 

статей на сайті та в  ЗМІ, в 

яких розповідати про успіхи 

громади 

Загальний 

відділ 

 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

2022-2024 Не потребує 

Започаткувати рубрику 

«Бізнес-хаб» на власних 

каналах. В кожній 

публікації розміщати заклик 

до дії – створювати власний 

бізнес 

Загальний 

відділ 

 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

2022-2024 Державний та 

місцевий 

бюджет 

Залучити представників 

бізнесу, що діють на 

території громади для 

виготовлення контенту, 

який розкриває потенціал 

Корюківської громади  

(цитати, коментарі, 

синхрони для відеоролика 

тощо) 

Загальний 

відділ 

 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

2022-2024 Не потребує 

2.2. Створення умов для розвитку сфери діяльності існуючих та залучення 

нових інвесторів з метою диверсифікації існуючого економічного профілю 

громади 

Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Підготувати презентацію 

про особливості ведення 

бізнесу на території 

громади для розсилки 

потенційним інвесторам 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

2022-2024 Не потребує 

Підготувати ролик «Бізнес в 

Корюківській громаді» , в 

якому розповісти про 

Загальний 

відділ 

 

2022-2024 Не потребує 
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сприятливі умови ведення 

бізнесу 

Відділ 

економіки, 

транспорту, 

інвестицій та 

туризму 

3.1. Розвиток суспільної інфраструктури 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Поширювати історії 

молодих людей, які 

будують своє життя в 

громаді, про їх роботу, 

отримане службове житло, 

розвинену інфраструктуру 

суспільних послуг 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 

Поширювати інформацію 

про програми сприяння 

будівництву, програми 

отримання коштів для 

будівництва на пільгових 

умовах 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 

3.2. Охорона навколишнього середовища 
Перелік заходів програми Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Продовжити інформаційний 

супровід щорічних 

екологічних акцій по 

прибиранню території 

громади (зелені зони, парки) 

з роз’ясненням переваги 

роздільного збору сміття 

Комунальний 

заклад 

Корюківський 

міський 

молодіжний 

центр «КУБ» 

 

Загальний 

відділ 

2022-2024 Місцевий 

бюджет 



 


	Цільовою аудиторією серед жителів громади є населення сільської та міської місцевості, жінки та чоловіки, молодь, працездатне населення та люди похилого віку. Чисельність в розбивці по типам територій:
	Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: пояснити значення та місце органу місцевого самоврядування в суспільстві, повноваження, права та обов’язки.
	Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про поняття місцевого самоврядування, його функцій та повноважень, про суспільні послуги, які надаються на місцевому рівні, та шляхи (умови) їх отримання, інформацію про графіки робіт ко...
	Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про суспільні послуги та шляхи (умови) їх отримання (дитсадки, школи, позашкільна освіта), можливості працевлаштування можливості отримання житла або коштів на будівництво/купівлю житла ...
	Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про суспільні послуги та шляхи (умови) їх отримання (дитсадки, школи, позашкільна освіта), можливості працевлаштування можливості отримання житла або коштів на будівництво/купівлю житла ... (1)
	Мета комунікації з даною цільовою аудиторією: залучати представників цільової групи до нашої громади, створення нових робочих місць, диверсифікація економічного профілю громади.
	Головною інформацією для даної цільової аудиторії є інформування про наявність інфраструктури для ведення бізнесу (землі, дороги, мережі комунікації, наявна робоча сила).

