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ПОЛОЖЕННЯ про стратегію 
зовнішньої комунікації  

І. Загальні положення 1. Комунікація працівників ГС «Мережа центрів правової інформації і консультації» 
(далі - ГС «Мережа ЦПІК») із зовнішніми аудиторіями має на меті якнайповніше поширення цінностей та 
місії ГС «Мережа ЦПІК», представлення пріоритетних завдань та інтересів ГС «Мережа ЦПІК», 
інформування про реалізовані ГС «Мережа ЦПІК» проекти а також ініціативи, що мають стратегічне 
значення для пріоритетів ГС «Мережа ЦПІК». 2. Безпосереднє управління комунікаціями ГС «Мережа ЦПІК» 
здійснює Виконавча дирекція.  

II. Комунікація зі ЗМІ 3. У разі отримання медіа-запиту, що стосується службової компетенції працівника ГС 
«Мережа ЦПІК», працівники надають інформацію її запитувачу попередньо узгодивши матеріал з 
Виконавчим директором протягом одного робочого дня. 4. У разі сумнівів щодо належного спрямування 
медіа-запиту, чи необхідності додаткових консультацій,  

працівники ГС «Мережа ЦПІК» звертаються до Виконавчого директора. 6. Працівники ГС «Мережа 
ЦПІК» невідкладно повідомляють Виконавчого директора про усі отримані медіа- запити, які стосуються 
діяльності ГС «Мережа ЦПІК». При цьому працівники ГС «Мережа ЦПІК» утримуються від коментувань 
таких запитів. 7. Працівники ГС «Мережа ЦПІК» передають Виконавчому директору списки реєстрації ЗМІ, 
які відвідали публічні заходи, проведені за підтримки ГС «Мережа ЦПІК» не пізніше, ніж після трьох робочих 
днів після проведення заходу. 8. Офіційну позицію ГС «Мережа ЦПІК» із загальних суспільно-політичних 
питань висловлює ГС «Мережа ЦПІК» або працівники ГС «Мережа ЦПІК» за дорученням Виконавчого 
директора. У разі висловлення приватної експертної думки або публічної позиції, працівники ГС «Мережа 
ЦПІК» зобов’язані зазначити, що така думка (позиція) є їх особистою, а не офіційною позицією ГС «Мережа 
ЦПІК».  

III. Корпоративний веб-сайт ГС «Мережа ЦПІК» 9. Відповідальним за своєчасне оновлення інформації на 
веб-сайтах підтримуваних ГС «Мережа ЦПІК» (www.ldn.org.ua, www.legalspace.org, www.pro-bono.in.ua, 
www.ulaf.org.ua), її структуру та зміст є керівник інформаційно-просвітницького напряму. 10. На веб-сайтах, 
підтримуваних ГС «Мережа ЦПІК», публікуються для загального ознайомлення програмні  

стратегії та конкурсні оголошення, а також інформація про хід виконання проектів. 11. На веб-сайтах, 
підтримуваних ГС «Мережа ЦПІК», за окремим запитом може бути розміщена інша інформація,  

яка прямо не пов’язана з діяльністю ГС «Мережа ЦПІК», але має для неї стратегічне 
значення.  



IV. Робота у соціальних мережах 12. Офіційною сторінкою ГС «Мережа ЦПІК» у соціальній мережі 
Facebook є: facebook.com/legaldnetwork. 13. Підтримку сторінок ГС «Мережа ЦПІК» у соціальних мережах та 
на веб-ресурсах, підтримуваних нею та на всіх інших зовнішніх веб-ресурсах здійснює Виконавча дирекція. 
У разі потреби Виконавча дирекція може рекомендувати окремим працівникам ГС «Мережа ЦПІК» 
долучитися до підтримки сторінок ГС «Мережа ЦПІК» у соціальних мережах.  

Управнення громадян | Експертно-правовий супровід громад | Інституційна спроможність 
громадських організацій  


