
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 
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КОМУНІКАЦІЙНИЙ  ПЛАН 

 виконавчого комітету Апостолівської міської  ради на 2020 рік 
 

Назва заходу Відповідальний Термін виконання 

6 7 8 9 10 11 12 

1. Забезпечення відкритості та прозорості  діяльності  виконавчого комітету міської ради 
Забезпечити відкритість та прозорість у Апостолівській 

міській раді та її виконавчому органі шляхом 

функціонування, ведення та своєчасного оновлення 
інформації на вебсайті ради з акцентом на доступність її 
розміщення та актуальності 

Відділ загальної, 
організаційної, кадрової 
роботи, інформаційних 

технологій та комунікацій 

з громадськістю 

виконкому міської ради 

       

Проводити моніторинг  актуальності  розміщеної інформації 
на офіційному вебсайті міської ради 

Відділ загальної, 
організаційної, кадрової 
роботи, інформаційних 

технологій та комунікацій 

з громадськістю 

виконкому міської ради 

       

Розміщення  відео-трансляцій  пленарних засідань міської 
ради та засідань виконавчого комітету міської ради 

Відділ загальної, 
організаційної, кадрової 
роботи, інформаційних 

технологій та комунікацій 

з громадськістю 

виконкому міської ради 

       

Проведення прийомів громадян  керівництвом міської ради 

в приміщенні міської ради та  за місцем проживання 
громадян 

Відділ загальної, 
організаційної, кадрової 
роботи, інформаційних 

технологій та комунікацій 

з громадськістю 

виконкому міської ради 

       



Назва заходу Відповідальний Термін виконання 

6 7 8 9 10 11 12 
Засідання  Молодіжної ради при виконавчому комітеті 
Апостолівської міської ради 

Відділ культури 

виконкому міської ради, 

Молодіжна рада 

       

Забезпечити     оновлення  інформації на офіційному    
вебсайті міської ради                                                                                                                             

Начальники відділів 
виконкому міської ради 

       

Виготовлення Дайджестів  Апостолівської ОТГ щодо 

діяльності  міської ради та її виконавчого комітету 
Відділ загальної, 
організаційної, кадрової 
роботи, інформаційних 

технологій та комунікацій 

з громадськістю 

виконкому міської ради 

       

Забезпечити широке інформування населення про діяльність 
виконавчого комітету міської ради  через офіційний вебсайт 
міської ради, сторінку у Фейсбук та  Інстаграм 

Начальники відділів 
виконкому міської ради 

       

2. Просування  механізму участі громадськості – Громадські слухання 
Залучення Молодіжної ради та ГО «Агенція розвитку 
Апостолівщини» до розробки проектів рішень про 

ухвалення положення про громадські слухання.  
Проведення акції «Хочеш бути почутим? Приходь і 
говори!» 

Відділи виконкому: 
юридичний; культури; 

загальної, організаційної, 
кадрової роботи, 

інформаційних технологій 

та комунікацій з 
громадськістю  

       

Розміщення проекту Положення про громадські слухання на 
сайті громади, збір пропозицій від мешканців щодо норм 

документа 

Спеціаліст відділу  
загальної, організаційної, 
кадрової роботи, 

інформаційних технологій 

та комунікацій з 
громадськістю   

       

Проведення інформаційних заходів для депутатів міської 
ради про важливість залучення громадян до участі у 

місцевому самоврядуванні: «На кухні ці проблеми не 
вирішити» 

 

Юридичний відділ, 

секретар ради 

       



Назва заходу Відповідальний Термін виконання 

6 7 8 9 10 11 12 
Проведення акцій: «Хочеш бути почутим? Приходь і 
говори!» та «Твій голос важливий для громади – бери участь 
у громадських слуханнях!» 

 

 

Молодіжна рада        

Проведення воркшопу для молоді «Як молодь може 
управляти громадою» (обговорення механізму участі: 
громадські слухання) 

Відділи виконкому: 
юридичний; культури; 

загальної, організаційної, 
кадрової роботи, 

інформаційних технологій 

та комунікацій з 
громадськістю  

       

Інформаційні заходи за участю учнів 9-11 класів: 
«Енергія молоді для розвитку громади: приходь на 
громадські слухання, долучайся до творення змін!»   

Відділ освіти, Молодіжна 
рада 

       

Інформування на офіційній сторінці Фейсбук, (створення 
інформативних постів та ін.)  

Відділи виконкому: 
юридичний; 

культури; загальної, 
організаційної, кадрової 
роботи, інформаційних 

технологій та комунікацій 

з громадськістю   

       

Обговорення проекту рішення «Про затвердження 
Положення про проведення громадських слухань» на 
засіданнях постійних комісій та винесення їх на 
затвердження 

Юридичний відділ, 

секретар ради 

       

Виготовлення буклетів та інформування жителів під час 
масових заходів про можливість впливати на життя у 
громаді через громадські слухання 

Відділи виконкому: 
культури; загальної, 
організаційної, кадрової 
роботи, інформаційних 

технологій та комунікацій 

з громадськістю;  

Молодіжна рада 

       



Назва заходу Відповідальний Термін виконання 

6 7 8 9 10 11 12 
Затвердження Положення про громадські слухання у 

Апостолівській міській раді 
Юридичний відділ, 

депутати міської ради 

       

Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи 

депутатами на відповідних територіях щодо просування 
механізму участі «Громадські слухання» з метою 

поширення інформації щодо механізмів участі громадян у 

діяльності ОМС 

 

 

Депутати міської ради        

Висвітлення на офіційному сайті ради та у соціальних 

мережах звітів про виконання механізмів участі 
громадськості у процесі прийняття рішень 

Секретар ради, 

відділ загальної, 
організаційної, кадрової 
роботи, інформаційних 

технологій та комунікацій 

з громадськістю   

       

3. Розвиток та оптимізація шкільної та дошкільної освіти 
Інформування про запровадження інноваційних методів 
навчання в закладах освіти громади  через  інтернет ресурси 

Відділ освіти виконавчого 

комітету міської ради 

       

Інформування про матеріально-технічне оновлення закладів 
освіти 

Відділ освіти виконавчого 

комітету міської ради 

       

Громадські консультації із педагогічним колективом та 
батьками припинення діяльності Жовтокам’янської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Відділ освіти виконавчого 

комітету міської ради 

       

Широке обговорення через  інтернет ресурси припинення 
діяльності Жовтокам’янської загальноосвітньої школи І-ІІ  

Відділ освіти виконавчого 

комітету міської ради 

       

Обговорення питання доцільності припинення діяльності 
Жовтокам’янської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
депутатами  міської ради 

Відділ освіти виконавчого 

комітету міської ради 

       

Розгляд проекту рішення міської ради «Про припинення 
діяльності шляхом ліквідації юридичної особи – 

Жовтокам’янська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Апостолівської міської ради депутатами  міської ради» на 
сесії міської ради 

Секретар ради, відділ 

освіти, депутати міської 
ради 

       



Назва заходу Відповідальний Термін виконання 

6 7 8 9 10 11 12 
Конференція «Підвищення професійної компетентності 
освітян громади шляхом впровадження інноваційних 

педагогічних технологій в умовах Нової української школи» 

Відділ освіти виконавчого 

комітету міської ради 

       

4. Вдосконалення  роботи житлово-комунального господарства 
Підготовка буклетів «Як створити ОСББ»,  «Чому вигідно 

створювати ОСББ»   

Відділ житлово-

комунального 

господарства, транспорту 

та благоустрою виконкому 

міської ради 

       

Проведення серії зустрічей із представниками 

багатоквартирних будинків про створення ОСББ  

Відділ житлово-

комунального 

господарства, транспорту 

та благоустрою виконкому 

міської ради 

       

Проведення інформаційної кампанії на інтернет ресурсах 

щодо переваг створення  ОСББ: «Стань господарем свого 

будинку»,  «Ми - власники та хазяїни!» 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, транспорту 

та благоустрою виконкому 

міської ради 

       

Підготовка та виготовлення інформаційних листівок про 

шкідливість спалювання сміття, опалого листя та 
негативний вплив на здоров’я людей та довкілля 

Відділи: житлово-

комунального 

господарства, транспорту 

та благоустрою виконкому 

міської ради; культури 

       

Регулярні інформаційні повідомлення на інтернет ресурсах 

щодо заборони спалювання сміття й опалого листя: «Не 
спалюй, а компостуй!» 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, транспорту 

та благоустрою виконкому 

міської ради 

       

5. Інформаційний супровід  надання  адміністративних послуг 
Виготовлення   інформаційних буклетів про адміністративні 
послуги, що надаються через  ЦНАП 

ЦНАП виконкому міської 
ради 

       

Регулярні інформаційні повідомлення на інтернет ресурсах ЦНАП виконкому міської        



про послуги, що надаються через ЦНАП ради 

Назва заходу Відповідальний Термін виконання 

6 7 8 9 10 11 12 

6. Просування історико-культурної, народної спадщини громади 

Інформування населення про запровадження  свята  Дня  
громади  на  інтернет ресурсах  

Відділ культури 

виконкому міської ради 

       

Виготовлення  інформаційних  буклетів про запровадження 
Дня громади 

Відділ культури 

виконкому міської ради 

       

Виготовлення слайд-шоу туристичного маршруту «Подорож 

у просторі та часі» 

Відділ культури 

виконкому міської ради 

       

Презентація  відео-ролика  «Подорож у просторі та часі» Відділ культури 

виконкому міської ради 

       

 

 

                   Керуюча справами  

                  виконкому міської ради                                                                                                            Л.П.ВОРОВКО 

 


