
 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 7 

від 13 січня 2022 року 
 
Про затвердження комунікаційного календарного плану на 2022 рік  
 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Комунікаційної стратегії Музиківської сільської ради (Музиківської сільської  територіальної 
громади)  

1.Затвердити Комунікаційний календарний план на 2022 рік, що додається.  
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря сільської ради 

Л.С. Погрібну. 
 

                   Сільський голова                                     Савелій ЛЕЙБЗОН                



КОМУНІКАЦІНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Музиківської сільської ради на 2022 рік 

 
 Відповідальний 1 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операційна ціль 1.1.  Максимізація використання сільськогосподарського потенціалу громади 
Місцеві історії успіху. Це створить гарне 
підгрунтя для розуміння того, що на території 
ОТГ відбуваються інновації у сферах сільського 
господарства. Інноваціями в даній історії повинні 
вважатись не високотехнологічні та коштовні 
розробки, а невеликі успішні практики, які до 
цього часу в ОТГ не практикувались. Відповідно, 
щоб такі історії прокомунікувати, їх необхідно 
зібрати та систематизувати, а потім розповідати 
згідно з планом. Спланувати – 2 історії на рік 
*Можуть бути репости інформації «Амалтеї»  

Погрібна Л.С.             

              
Операційна ціль 1.2. Маркетингове забезпечення економічного розвитку об`єднаної громади 
*Поширення вже створених матеріалів про 
можливості інвестувати в громаду.  

Погрібна Л.С.             

Операційна ціль 1.3.  Підвищення потенціалу громади для залучення інвестицій 
Шукати шляхи додаткового просування на 
зовнішню аудиторію 
*ХОДА 
*РДА 
*Білозерка.Інфо 
*ВГОРУ 
*Інвест ін Херсон  

Погрібна Л.С.             

Операційна ціль 1.4.  Удосконалення системи підтримки малого/середнього бізнесу та мешканців 
Стимулювати розвиток бізнесу серед молоді – 
розробити план і поставити за мету, щоб хоча по 
1 бізнесу на рік від молоді з`являлось на території 
ТГ; розповідати про це громаді через сайт та на 
звітних зборах. 
*матеріали з можливостями для молоді на сайті 
ТГ 

Погрібна Л.С.             



*матеріали з інформацією про реєстрацію бізнесу 
Операційна ціль 2.1.  Модернізація комунальної інженерної інфраструктури та вдосконалення роботи комунального транспорту 
Повідомляти про шляхи модернізації інженерної 
інфраструктури та конкретні кроки виконаня 
місцевою владою 
*пости в фб, статті на сайті, відео в ютуб + 
інформування змі про суспільно важливі проекти  
*про етами виконання робіт 
*про отримання додаткового фінансування 
*про прийняті рішення 
*звіти про виконання робіт 

Погрібна Л.С.             

Операційна ціль 2.2.  Формування інтегрованого інформаційного та культурного простору об`єднаної громади 
Календар культурних подій в ТГ для різних 
вікових категорій 
*сайт 

Сальнікова Ю.В. 
Керівники КЗ 

            

Творчі та розвиваючі зустрічі та події для громади; 
закладати процес формування власної культурної 
ідентичності 
*сайти КЗ 

Сальнікова Ю.В. 
Керівники КЗ 

            

Інформаційні дошки з оголошеннями (регулярне 
оновлення) про освітньо-розвиваючі події і 
заходи в ОТГ для дітей  дошкільного та 
шкільного віку (спорт, мистецтво, позашкільна 
освіта). 

Погрібна Л.С.             

Операційна ціль 2.4.  Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики 
У співпраці з експератми галузі розробити та 
розповсюдити інформаційні постери про шляхи 
енергоефективності та можливості для ОТГ 

Гажур М.Г.             

Комунікувати досягнення у сфері 
енергоефективнсоті по всій ОТГ  

Гажур М.Г.             

Операційна ціль 2.5. Благоустрій територій об`єднаної громади 

Операційна ціль 2.3 Розвиток системи шкільної та дошкільної освіти 
              
Повідомляти про забезпечення закладів шкільної 
та позашкільної освіти (в разі нових надходжень 
обладнання, матеріалів  та ін.) 

Погрібна Л.С.             



Розробити календар екологічних навчальних та 
заходів зі спільного прибирання та облаштування 
ОТГ на рік 

Гажур М.Г.             

Комунікувати про інструменти оптимізації 
сміттєзвалищ – запровадження системи 
роздільного збору сміття та сортування, 
встановлення пресу та сортувальної лінії  

Гажур М.Г.             

Освітня кампанія у школах на тему 
відповідального поводження з відходами 

Гажур М.Г.             

Флеш-моби (наприклад, до Дня довкілля -  
щорічно третя субота квітня) 

Гажур М.Г.             

Треніги для населення (школярі та дорослі) на 
тему сортування та компостування 

Гажур М.Г.             

Інформаційні плакати про сортування та 
компостування на інформаційні дошки тат у 
приватні садиби 

Гажур М.Г.             

Операційна ціль 2.6.  Формування громадського простору, приязного до людей з особливими потребами 
Ділитись позитивною статистикою у сфері 
покращення облаштування зазначених 
громадських просторів 

Погрібна Л.С.             

Інфографіка «Що зроблено за рік»              


