
 
 

 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  

          СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                      

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 
 
 
смт Софіївка                                               № 9-од                       11 січня  2019 року 

 
 
 

Про створення робочої групи з розробки Комунікаційної стратегії 
 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», з метою забезпечення 
покращення іміджу  Софіївської громади, запровадження системних 
комунікацій, кодексу етики та правил брендингу, забезпечення активної участі 
громадськості у процесі прийняття рішень та налагодження зворотного зв’язку, 
удосконалення співпраці з вітчизняними та міжнародними засобами масової 
інформації:  

 
1.  Створити робочу групу з розробки Комунікаційної стратегії у складі 

згідно з додатком 1. 
2.  Керівником групи призначити Хоружевського Максима Григоровича, 

спеціаліста І категорії (системного адміністратора). 
3.  Робочій групі: 
3.1. розробити Комунікаційну стратегію Софіївської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2023 роки (далі – стратегія).  
3.2. забезпечити проведення громадського обговорення стратегії. 
3.3. підготувати питання для розгляду на пленарному засіданні селищної 

ради. 
3.4. забезпечити висвітлення стратегії на офіційному веб-сайті селищної ради 

та на сторінці у соціальній мережі Facebook. 
4.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 
 

Селищний голова                                                                  П. СЕГЕДІЙ      
 

 



Додаток 1 
до розпорядження  
Софіївського селищного голови  
від 11.01.2019 № _______________   

 
 

Склад робочої групи з розробки  
Комунікаційної стратегії Софіївської об'єднаної  

територіальної громади на період 2019 – 2023 роки 
 

Керівник групи Хоружевський 
Максим Григорович 

Спеціаліст І категорії (системний 
адміністратор) 

Заступник 
керівника групи 

Шинкаренко Світлана 
Володимирівна 

Провідний спеціаліст з питань 
економічного розвитку та 
інвестицій 

Члени групи   
 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 

 
 
 
 

Секретар селищної ради                                                            Л.НАЗАРЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконавець: 
Провідний спеціаліст з 
питань економічного  
розвитку та інвестицій      С. Шинкаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
Погоджено: 
Начальник відділу комунальної     Л. Акастьолова 
власності та правового забезпечення 

 
 
 
 
 


	УКРАЇНА

