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І. ВСТУП
Комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр громадського здоров’я” 

Житомирської обласної ради (далі – Житомирський ЦГЗ) є об’єднуючою ланкою 
між різними організаціями, медичними установами, владою та населенням. Саме 
тому перед Житомирським ЦГЗ стоїть головне завдання– об’єднання та координація  
зусиль, направлених на збереження здоров’я та покращення якості життя населен-
ня. На період до 2022 року Житомирський ЦГЗ виділяє три основні стратегічні цілі,  
над досягненням яких працюватиме, а саме: 

1) просування ідей та цінностей громадського здоров’я серед населення 
Житомирської області;

2) розвиток системи громадського здоров’я у Житомирській області (Розбудова 
партнерств та комунікацій із державними та недержавними інституціями);

3) посилення спроможності Центру громадського здоров’я у Житомирській 
області.

Робота над досягненням поставлених цілей та завдань вимагає від Житомирського 
ЦГЗ продуманої та системної комунікації, яка направлена на зміну поведінки насе-
лення в частині відповідального відношення до власного здоров’я та здоров’я ото-
чуючих, оскільки комунікація має включати в себе доступні, достовірні, своєчасні та 
зрозумілі повідомлення, що спонукають до дії. 

У зв’язку із цим була розроблена дана Комунікаційна стратегія Житомирського 
ЦГЗ, як дороговказ у забезпеченні ефективної діяльності центру та як складова части-
на стратегії розвитку системи громадського здоров’я Житомирської області.

Громадське здоров’я –  
це наука та практика  

попередження захворювань, 
збільшення тривалості 

життя і зміцнення здоров’я 
шляхом організованих 

зусиль суспільства.
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ІІ. ОСНОВНІ КОМУНІКАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА КЛЮЧОВІ АУДИТОРІЇ
Основна стратегічна комунікаційна ціль Житомирського ЦГЗ – 

це поширення інформації, рекомендацій та об’єднання зусиль різних цільових 
аудиторій і зацікавлених сторін з метою спонукання їх до дій, які сприятимуть 
у попередженні захворювань, збільшенні тривалості життя і зміцненні здоров’я 
мешканців Житомирської області.

Комунікаційна ціль 1.  
Покращити комунікацію між установами, що здійснюють функції громадсь-

кого здоров’я та іншими зацікавленими сторонами, досягти консенсусу та парт-
нерства у реалізації заходів.
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Комунікаційна ціль 2.  Підвищити обізнаність громадськості щодо  
власного здоров’я, факторів ризику, здорового способу життя та важливості  
профілактичних заходів тощо.

підсилення синергії  
та взаємодії між уста-
новами, що здійснюють 
функції громадського 
здоров’я;
оптимізація наявних 
ресурсів

що сприяють 
інформуванню 

населення 

якісне та систематичне 
інформування  
про активності ЦГЗ;
збільшення 
впізнаваності та довіри;
налагодження  
зворотнього зв’язку

що сприяють 
покращенню 

репутації 
Житомирського ЦГЗ

вплив на владні 
інституції;
підсилення  
і започаткування нових 
партнерств;
залучення  
додаткових ресурсів

що сприяють 
розвитку 

партнерств  

Комунікаційні завдання:

спільно розробити 
комунікаційну стратегію; 
налагодити систему 
внутрішніх комунікацій;
забезпечити якісні 
повідомлення та 
підготовлених спікерів;
забезпечити ріст 
комунікаційних навичок 
та якісних практик  
структурними 
підрозділами ЦГЗ

що сприяють 
інформуванню 

населення 

завдяки якісному  
контенту забезпечити 
ріст прихильників та 
охоплення інформацією 
в facebook;
розробити вебсторінку;
провести медіазаходи;
завершити елементи 
брендбуку; 
забезпечити 2-3 
інструменти зворотного 
зв’язку
 

що сприяють 
покращенню 

репутації 
Житомирського ЦГЗ

провести заплановані 
публічні заходи;
відстежувати та за-
безпечити участь 
представників структур-
них підрозділів ЦГЗ на 
важливих публічних захо-
дах, що стосуються теми  
громадського здоров’я; 
сформувати базу 
потенційних партнерів;
відстежувати 
можливість отримання  
додаткового 
фінансування 

що сприяють 
розвитку 

партнерств  

Аналізуючи комунікаційні цілі Житомирського ЦГЗ, можна визначити 
такі комунікаційні напрями:  










































Очікувані результати:
розуміння діяльності ЦГЗ;
розповсюдження інформації про ЦГЗ;
попит на суспільно важливу інформацію, якою володіє ЦГЗ;
запрошення на публічні та експертні заходи;
невпинний організаційний розвиток ЦГЗ;
фінансова сталість;
залучення до роботи партнерів.
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Цільові аудиторії для комунікації:
Житомирський ЦГЗ фокусує свою роботу на комунікації з такими 

цільовими групами (та в їх інтересах), які виступають “агентами змін”  
у суспільстві, а саме:

Фізичні особи, які приймають рішення про власне здоров’я та членів 
своєї родини: батьки, вагітні жінки, учнівська та студентська молодь,  
реконвалесценти, пацієнти з однаковим захворюванням.
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Інші організації та установи:  освітні заклади, заклади культури, 
громадські організації та благодійні фонди, медіа-організації, органи місцевої 
влади та місцевого самоврядування, правоохоронні органи, тощо.

Штатний персонал Житомирського ЦГЗ,   який приймає рішення 
щодо програмної та операційної діяльності ЦГЗ та проводить комунікаційну  
роботу із зовнішніми партнерами та іншими зацікавленими сторонами.

Організації, що працюють у сфері охорони здоров’я та приймають 
рішення щодо обстеження, діагностики і лікування пацієнтів: заклади охорони 
здоров’я державних та інших форм власності, аптечні заклади.
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ІІІ. КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО ЦГЗ

Житомирський ЦГЗ використовує основні канали комунікації:

1. Фейсбук сторінка 
/retneChtlaeHcilbuPrymotyhZ/moc.koobecaf.www//:sptth

2. Друкована продукція (флаєри, буклети, листівки, плакати).

3. Електронна розсилка інформації.

4. Виступи керівництва Житомирського ЦГЗ в ЗМІ (наради, засідання  
за круглим столом та ін.) та на місцевих телеканалах.
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Наявні канали комунікації дозволяють донести певний блок інформації  
до цільових аудиторій, але в поширенні інформації важливий не тільки сам ка-
нал комунікації, але й її контент (зміст, наповнення, форма донесення, ключові 
меседжі, посили, тощо). 

У зв’язку із цим, пропонується продумати основні ключові повідомлення,  
застосування яких дозволить у найбільш ефективний спосіб доносити інформацію 
до визначених цільових груп, з якими взаємодіє Житомирський ЦГЗ. 

Нижче наводимо приклади деяких ключових слів, меседжів, які спеціалісти 
Житомирського ЦГЗ можуть використовувати у своїй роботі. 

Цільові 
аудиторії

Ключові слова/меседжі

Фізичні 
особи

здоров’я – це найвищий пріоритет;
відповідальне ставлення до особистого здоров’я –  
це сучасно; 
профілактика – це завжди ефективніше й дешевше,  
ніж лікування;
для запобігання ускладнень хворим не варто уникати  
регулярних оглядів та необхідно дотримуватися  
призначень лікаря

Організації, 
що працюють 
у сфері 
охорони 
здоров’я

необхідно створити умови для подолання нерівностей  
за показниками здоров’я серед різних категорій населення 
та подолання негативного впливу на здоров’я населення 
соціальних детермінант

Інші 
організації

вирішення проблемних питань з організації та ефективної 
діяльності системи громадського здоров’я має бути 
пріоритетом відповідальної влади;
для профілактики захворюваності населення необхідно 
вживати заходів із забезпечення безпеки навколишнього 
середовища, праці, харчових продуктів тощо;
збір, аналіз та поширення політики та практики збережен-
ня та поліпшення здоров’я населення, які довели свою 
ефективність та дієвість 

Штатний 
персонал 
Житомирсь-
кого ЦГЗ

персонал Житомирського ЦГЗ є вмотивованим  
на постійний професійний розвиток для підвищення  
своєї компетентності на благо збереження здоров’я  
населення Житомирщини

Ключові повідомлення для цільових аудиторій
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Головні переваги та недоліки різних комунікаційних каналів та інструментів, 
які можуть застосовуватися в роботі Житомирського ЦГЗ  (*).

Тип комуніка-
ційного каналу Переваги Недоліки

Друковані 
матеріали  
(плакати, 
календарі)

- візуалізація інформації, 
привабливий формат, 
що має “довгий життєвий 
цикл”

- географічно обмежена аудиторія;
- придатні для комунікування дуже 
коротких та простих повідомлень

Друковані 
матеріали  
(листівки, 
брошури)

- візуалізація інформації; - 
можуть надавати конкретні 
повідомлення  
та аргументи

- великі витрати на дизайн та друк;
- не мають “довгого життєвого 
циклу”

Публікація 
розгорнутих 
статей  
у газетах, 
журналах

- стаття може показати про-
блему в деталях та аргу-
ментовано. За їх допомогою 
здійснюється вихід на шир-
шу аудиторію

- вимагають зусиль для встановлен-
ня контактів з журналістом  
та редактором. Ваша інформація 
може бути спотворена через 
редакційну політику або помилку 
журналіста

Промо-
продукція 
(футболки, 
сумки, 
бейсболки)

- їх можна побачити 
та потримати в руках; 
- вони уможливлюють 
інформування / залучення 
людей. Вони «живуть» довго

- великі витрати на дизайн та друк; 
- обмежене (локалізоване) місце 
для поширення повідомлення

Соціальні 
мережі 
(засоби 
Інтернету)

- безкоштовні, 
легкодоступні, глобальні, 
інтерактивна комунікація, 
велика  аудиторія

- вимагають навичок роботи  
у соціальних мережах

Візуальні 
засоби 
(фільми, фото, 
відеоролики)

- емоційні, інтерактивні; 
- їх можна демонструвати 
на спеціальних заходах або 
поширювати в Інтернеті

- вимагають великих фінансових 
ресурсів

* Використано інформацію з посібника “Making difference: Strategic 
Communication to End Violence Against Women”. 
http://www.unifem.org/attachments/products/MakingADifference_rus.pdf
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З метою покращення комунікації Житомирського ЦГЗ із різними цільовими 
аудиторіями рекомендовано також розширити та доповнити існуючі канали 
комунікації, а саме:

розробити вебсторінку Житомирського ЦГЗ, як візитну картку, де буде 
розміщена коротка інформація про центр, його основні завдання, програми, 
новини, контактну інформацію;
розробити банер організації;  
використання власного YouTube каналу та інших соціальних мереж;
залучення до комунікації із цільовими групами лідерів думок. 











ІV. ПРИНЦИПИ КОМУНІКАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО ЦГЗ

Сфокусовано на адресатові – комунікуємо фокусуючись не на собі,  
а на цільовій аудиторії, її потребах, інтересах, очікуваннях.

Оперативно – повідомляємо про новини, рішення та плани завчасно,  
під час та протягом 24 годин після того, як вони реалізувалися (максимальним 
прийнятним запізненням є 2–3 дні для публікації репортажу після великої події).

Якісний контент  – ми чітко, грамотно і коротко ретранслюємо свої 
повідомлення. 

Лаконічно – висловлюємося коротко та доступно, не перевантажуючи за-
йвою інформацією.

Актуально – комунікуємо ненав’язливо, відстежуючи і розуміючи 
довколишній контекст, щоб інформація відповідала обставинам та сприймалась 
краще.

З фокусом на соціальні медіа –  визначаємо соціальні медіа пріоритетним 
каналом комунікації через його простоту, доступність, оперативність та 
мобільність.

З візуалізацією – максимально використовуємо фото, відео та сторітелінг у 
своїх комунікаціях.

Відповідно обираючи канали – поза соціальними медіа, активно 
ретранслюємо свої повідомлення через публічні заходи, інформаційні матеріали, 
онлайн і традиційні ЗМІ, особисті комунікації.

Креативно – віддаючи належне насиченню і трендам функціонування 
інформаційного поля, виходимо за межі формального бюрократичного 
спілкування і використовуємо яскравість, естетику та гумор при спілкуванні.
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V. ТОНАЛЬНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО ЦГЗ
Комунікаційні активності та матеріали Житомирського ЦГЗ мають бути 

позбавлені надміру формального тону та викликати у цільової аудиторії такі 
емоції: 

інтерес

захоплення

довіра

вигода

за
до

во
-

ле
нн

я

позитив

по
ва

га

заздрість

бажання змінити поведінку (залишити шкідливі звички)

VІ. РІВНІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

80% комунікаційних активностей  

і зусиль спрямовуються  

на регіональний рівень 

(місто Житомир та Житомирська 
область)

15% –   
всеукраїнський

5% – 
міжнародний
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VІІ. ПЛАН КОМУНІКАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО ЦГЗ 

Канали Завдання Відповідальна 
особа

Загальне 

Створення та узгодження комунікаційної стратегії, 
критеріїв оцінки ефективності виконання
Налагодження системи і якості внутрішніх комунікацій
Створення переліку інформаційних приводів, пов’язаних з 
темою громадського здоров’я
Створення бази даних партнерів, каталогу експертів, 
довідника донорів, спонсорів та меценатів
Проведення тренінгу для спікерів та комунікаційних 
спеціалістів структурних підрозділів ЦГЗ стосовно 
публічних виступів і навиків копірайтингу
Проведення тренінгу для спікерів та комунікаційних 
спеціалістів структурних підрозділів ЦГЗ стосовно 
публічних виступів і навиків копірайтингу
Формування бази з 15-50 регіональних та локальних діючих 
та потенційних партнерів Житомирського ЦГЗ, з якими 
можливий обмін досвідом, послугами чи продуктами

Цифрові 
комунікації

Створення і наповнення вебсторінки Житомирського ЦГЗ
Переклад на англійську    мову статичного контенту 
вебсторінки
Ведення facebook-сторінки
Аналіз контенту на вебсторінках і соцмережах ключових 
конкурентів і партнерів для виокремлення 8-15 рубрик влас-
ного контенту

Створення контент-плану і контенту для facebook-сторінки 

Щомісячна інформаційна email-розсилка з найкращим влас-
ним контентом з вебсторінки та facebook-сторінки

Публічні 
заходи

Відстеження та інформування усіх цільових груп про 
публічні події національного та регіонального рівня
Проведення публічної презентації роботи ЦГЗ з запрошен-
ням ЗМІ

Проведення прес-конференції наприкінці календарного 
року  

Інформаційні 
матеріали

Завершення робіт з брендбуку: створення шаблону 
презентації, набір промоційних матеріалів (папки, ручки, 
футболки, горнята), бланків документів

Оновлення презентаційного буклету

Онлайн ЗМІ Створення медіаматеріалів і контакт зі ЗМІ

Традиційні 
ЗМІ Створення медіаматеріалів і контакт зі ЗМІ

 
              


