
 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

   від 03 червня 2019 року                       Баштанка                            №  92-р 

 

 

Про   затвердження   Орієнтовного   

Плану-графіку навчань щодо 

поліпшення комунікацій між владою, 

громадськістю   та   ЗМІ   на   

2019‒2020   роки 

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  з о б о в ’ я з у ю: 

 

1.Затвердити Орієнтовний План-графік проведення навчань щодо 

поліпшення комунікацій між владою, громадськістю та ЗМІ на 2019 рік, що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу 

справами виконавчого комітету міської ради Кононенко Л.А.  

            

 

  

  

 

Міський голова                                                                                 І. РУБСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Розпорядження міського голови 

 від 03 червня 2019 р. № 92-р 

 

Орієнтовний План-графік 

проведення навчань щодо поліпшення комунікацій між владою, 

громадськістю та ЗМІ на 2019 рік 

 

№ п/п Тема навчання Присутні Термін 

проведенн

я 

Відповідальна 

особа 

1.  Навчання: 

«Оперативність та 

актуальність 

надання 

інформації» 

Т. в. о. 

старост та 

староста с. 

Новоєгорівка  

березень* 

 

Виноградова 

О.Г., начальник 

відділу з 

питань ЗМІ  та 

зв’язків з 

громадськістю 

2.  Фасилітаційна 

сесія: «Як нам 

активізувати нашу 

громаду?» 

Апарат 

виконавчого 

комітету, 

представник

и сфери 

культури, 

освіти, 

молодь, 

активні 

мешканці 

ОТГ 

квітень 

 

(15.04.19 з 

9.00 до 

16.00) 

 

Атнажева Л.М., 

менеджер 

проекту БФ 

«Ласка» 

Програма 

DOBRE, 

Бордовська А., 

асистент 

проекту 

3.  Тренінг «Пиши-

скорочуй» 

 

Помічники 

старост, 

представник

и сфери 

культури, 

освіти, ЗМІ 

травень 

 

(23.05.19 о 

10.00) 

Почебут Ю., 

радник з 

питань 

комунікацій 

Миколаївськог

о ЦРМС 

4.  Тренінг 

«Самореалізація 

жінки» 

Апарат 

виконавчого 

комітету, 

представник

и сфери 

культури, 

освіти, 

29‒30.05.1

9 

Копаниця Н. 

(м. Київ) ‒ 

бізнес-тренер, 

фахівець з 

мовної 

комунікації, 

психолог, коуч 



молодь, 

активні 

мешканці 

ОТГ 

(персональний 

і організацій-

ний), фасилі-

татор. 

5.  Тренінг «Власна 

справа для жінки» 

Апарат 

виконавчого 

комітету, 

представник

и сфери 

культури, 

освіти, 

молодь, 

активні 

мешканці 

ОТГ 

червень Копаниця Н. 

(м. Київ) ‒ 

бізнес-тренер, 

фахівець з 

мовної 

комунікації, 

психолог, коуч 

(персональний 

і організацій-

ний), фасилі-

татор. 

6.  Тренінг: 

«Нетворкінг» 

Апарат 

виконавчого 

комітету, 

представник

и сфери 

культури, 

освіти, 

молодь, 

активні 

мешканці 

ОТГ 

серпень Почебут Ю., 

радник з 

питань 

комунікацій 

Миколаївськог

о ЦРМС 

7.  Тренінгова сесія 

«Розвиток 

громадських 

ініціатив в епоху 

діджиталізації» 

Апарат 

виконавчого 

комітету, 

представник

и сфери 

культури, 

освіти, 

молодь, 

активні 

мешканці 

ОТГ 

вересень Шафорост Н.Г., 

начальник 

енергоменеджм

енту, 

муніципальних 

ініціатив та 

інвестицій 

8.  Тренінг: 

«Сторітелінг» 

 

Апарат 

виконавчого 

комітету, 

представник

и сфери 

культури, 

освіти, 

молодь, 

жовтень Почебут Ю., 

радник з 

питань 

комунікацій 

Миколаївськог

о ЦРМС 



активні 

мешканці 

ОТГ 

9.  Тренінг: «Роль ЗМІ 

в розвитку 

громадського 

суспільства» 

Журналісти 

районної 

газети 

листопад Виноградова 

О.Г., начальник 

відділу з 

питань ЗМІ та 

зв’язків з 

громадськістю 

10.  Тренінгова сесія 

«Методологія 

залучення 

громадських 

активістів до 

процесу 

планування 

розвитку ОТГ» 

Апарат 

виконавчого 

комітету, 

представник

и сфери 

культури, 

освіти, 

молодь, 

активні 

мешканці 

ОТГ 

січень 

2020 

Шафорост Н.Г., 

начальник 

енергоменеджм

енту, 

муніципальних 

ініціатив та 

інвестицій 

11. . Міні-тренінг: 

«Ефективна 

комунікація в 

діловій взаємодії» 

 

Апарат 

виконавчого 

комітету, 

представник

и сфери 

культури, 

освіти, 

молодь, 

активні 

мешканці 

ОТГ 

лютий Виноградова 

О.Г., начальник 

відділу з 

питань ЗМІ та 

зв’язків з 

громадськістю 

 

* Дата та тренер визначені орієнтовно та можуть бути змінені за 

попереднім погодженням з відповідною аудиторією слухачів та тренерів, у 

залежності від виробничих обставин.  

 

Начальник відділу з питань ЗМІ 

 та зв’язків з громадськістю                                                  О. ВИНОГРАДОВА 


