
ПРОТОКОЛ 

про обговорення питання щодо розробки та затвердження Комунікаційної стратегії 
Софіївської об’єднаної територіальної громади. 

 

смт Софіївка                                                                                    11.02.2019 року 

 

Присутні : 16 осіб. 
Голова зборів : Масько А.О., заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів селищної ради. 

Секретар зборів : Качан Я.В., спеціаліст Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 
Запрошені особи: 
Хоружевський 

Максим Григорович 

Спеціаліст І категорії (системний 
адміністратор) 

Шинкаренко Світлана Володимирівна Провідний спеціаліст з питань економічного 
розвитку та інвестицій 

Масько Антон Олегович Заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів селищної 
ради 

Назаренко Людмила Іванівна Секретар Софіївської селищної ради 

Моренко Галина Григорівна Спеціаліст І категорії з питань кадрової 
роботи 

Корж Олена Вікторівна Начальник фінансово – економічного 
відділу – головний бухгалтер, виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради 

Костяннікова Світлана Ігорівна Начальник відділу державного архітектурно 
– будівельного контролю, будівництва, 
благоустрою території 

Акастьолова Лілія Петрівна Начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення 

Акастьолова Людмила Михайлівна Начальник центру надання 
адміністративних послуг 

Дишко Наталя Василівна Начальник відділу контролю за 
додержанням законодавства про працю, 
оподаткування та регулювання земельних 
відносин 

Хваль Юлія Олександрівна Голова молодіжної громадської ради 

Мазенко Валентина Анатоліївна Начальник відділу освіти виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради 

Качан Ірина Миколаївна Начальник відділу розвитку соціальної 
сфери 

Ісаєва Галина Григорівна Начальник відділу культури, туризму, 
молоді та спорту виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 

Савицький Андрій Валерійович Спеціаліст І категорії (цивільного захисту, 
оборонної і мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами) 

Кондратюк Сергій Миколайович Приватний підприємець 

 

 

 

 

 



 

Порядок денний: 

 

1. Обговорення питання щодо розробки, затвердження та впровадження 
Комунікаційної стратегії Софіївської об’єднаної територіальної громади. 

2. Розробка Комунікаційної стратегії. 
 

    СЛУХАЛИ:  

Шинкаренко С.В., доповіла про те, що розробка та впровадження Комунікаційної стратегії є 
важливим для Софіївської громади.  
    

     ВИСТУПИЛИ:  

Масько А. О., запропонував розробити робочій групі Комунікаційну стратегію, 
визначити шляхи та способи побудови шляхів комунікації між владою та громадою, 
громадськими організаціями, владою та жителями населених пунктів громади. 

Шинкаренко С.В., запропонувала робочій групі етапи впровадження комунікаційної 
стратегії та спільно їх розробити: 

1. Визначення цільової аудиторії, на яку будуть спрямовуватися  
заходи комунікаційного впливу.  

2. Визначення конкретних цілей комунікаційної політики.  
3. Вибір інструментів комунікаційного впливу. 
4. Вибір і підготовка комунікаційного звернення.  
5. Розробка детального плану комунікаційної політики. 
6. Розробка бюджету  комунікаційної політики. 
7.  Реалізація запланованих заходів комунікаційного впливу  

та їх фінансове забезпечення. 
8. Розробка і налагодження системи зворотного зв'язку  

з метою своєчасного коректування комунікаційної політики. 
        ВИРІШИЛИ:  

     Визначити та розробити всі етапи Комунікаційної стратегії. 
       ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 16 

Проти – 0 

Утримались – 0 

 

СЛУХАЛИ:  

Хоружевського М.Г., презентував проект розробленої робочою групою Комунікаційної 
стратегії. 

ВИСТУПИЛИ:  

Акастьолова Л.П., запропонувала робочій групі з розробки Комунікаційної стратегії, 
внести всі запропоновані етапи надані Шинкаренко С.В. 
        ВИРІШИЛИ:  
     Винести проект комунікаційної стратегії до обговорення на чергову сесію селищної ради для 
погодження та затвердження депутатами. 
       ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 16 

Проти – 0 

Утримались – 0 

 

 

                            Голова зборів :                                                        А.О. Масько 

                        Секретар зборів :                                                        Я.В. Качан 
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