
Додаток №1.  

Планування ресурсів для реалізації Комунікаційної стратегії Баштанської 

ОТГ 

Кадрове забезпечення реалізації Комунікаційної стратегії Баштанської ОТГ. 

Засади організаційної моделі   

Наразі виконком Баштанської ОТГ має достатні ресурси  для реалізації 

комунікаційної стратегії, за умови оптимізації функцій співробітників 

відповідного відділу та проведення додаткового навчання.  

Допоміжним буде також періодичне (проектне) залучення кадрів з 

кваліфікаціями управління проектами та ведення комунікаційної роботи.  

Орієнтовна модель організації прес-служби та інших структурних відділів, 

необхідних для реалізації Комунікаційної стратегії, наведена нижче. Важливим 

є призначення конкретних осіб відповідальними за кожний напрям 

позиціонування громади (громада для життя і роботи, інвестицій, туризму) з 

тим, щоб поточна діяльність (підготовка та розповсюдження інформаційних 

матеріалів, організація заходів, тощо) були підпорядковані стратегічним 

комунікаційним цілям та відбувався регулярний моніторинг та аналіз 

індикаторів досягнення цілей.  

  

 

 

Керівник відділу 
взаємодії з 

громадськістю  
Стратегія, кризи, ЗМІ 

Взаємодія з 
громадою 

Планування, аналіз, ЗМІ, 
контент 

Стажер/волонтер Стажер/волонтер 

Туристична та 
інвестиційна 

промоція   
 

Планування, аналіз, ЗМІ, 
контент 

Стажер/волонтер 



Залучення стажерів/ волонтерів  

Через обмеженість штатних одиниць в структурі виконкому міської ради, 

рекомендовано запровадити механізм залучення тимчасових стажерів та/або 

волонтерів з числа молоді (старшокласники, молоді люди працездатного віку 

неповної зайнятості, тощо). Йдеться про залучення додаткових творчих 

ресурсів молоді, яка шукає можливості для творчої та професійної 

самореалізації, здобуття досвіду та навичок, розширення контактів, тощо. 

Додатковою мотивацією для молоді може стати можливість відвідати освітні 

заходи міжнародних партнерів проекту.  

 

Роль та функції керівника  

Керівник структурного підрозділу відповідає перед керівництвом та депутатами 

за реалізацію Комунікаційної стратегії, бере участь у всіх стратегічних нарадах 

керівництва виконкому міської ради та бере активну участь в обговоренні та 

прийнятті стратегічних та оперативних рішень. Керівник вчасно інформує 

керівництво виконкому міської ради та депутатів про проблеми на шляху 

реалізації Комунікаційної стратегії та добивається необхідних рішень для її 

реалізації. Керівник здобуває необхідні навички, нові знання та інформацію для 

реалізації заходів, передбачених стратегією, а також  забезпечує необхідний 

професійний розвиток та підвищення кваліфікації своїх підлеглих. Для цього 

він організує дистанційне чи очне навчання. Обмін досвідом, у разі потреби 

залучає необхідні додаткові ресурси міжнародної допомоги.  

 


