
Для участі необхідно до 30 вересня 2016 року заповнити аплікаційну форму учасника та додати до неї медіа-матеріал 
(публікацію, аудіо-, відеозапис), який подається на конкурс.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ МАТЕРІАЛІВ

 ■Розміщення ВПЕРШЕ У РЕГІОНАЛЬНОМУ ЗМІ не раніше  
1 січня 2016 року.

 ■Актуальність інформації, яка сприятиме розумінню суті 
реформи, висвітлюватиме кращі практики (здобутки, 
проекти, програми, корисні ініціативи тощо) органів 
місцевого самоврядування та громади. 

 ■Відповідність тематичним пріоритетам Конкурсу.
 ■Фахове висвітлення тематики, коректне застосування 

термінології.
 ■Дотримання етичних норм і стандартів журналістики.
 ■Оригінальність викладу, креативність, авторський 

підхід, врахування цільової аудиторії.

Кожен учасник може подати на Конкурс НЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ МЕДІАМАТЕРІАЛІВ, оформивши їх окремими аплікаційними 
формами.

Детальна інформація й аплікаційна форма учасника опубліковані на www.internews.ua
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ПРО КОНКУРС

В Україні започаткована масштабна РЕФОРМА 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
ВЛАДИ, базована на впровадженні в державному 
управлінні і місцевому самоврядуванні кращих світових 
та європейських практик і стандартів. 

ПРІОРИТЕТНІСТЬ РЕФОРМИ ЗАСВІДЧЕНА НА НАЙ
ВИЩОМУ ПОЛІТИЧНОМУ РІВНІ у схваленій Президентом 
України Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» і 
Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні. 

СЕРЕД ПЕРШИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕФОРМИ: ріст місцевих 
бюджетів на 49% завдяки фінансовій децентралізації, 
добровільне об’єднання більш як 800 громад (7% від 
загальної кількості) у 172 спроможні територіальні громади, 
59% населення України вважають реформу потрібною. 

УКРАЇНА ПОВІРИЛА У РЕФОРМУ. Вона має забезпечити 
поліпшення якості життя людей, збільшення добробуту 
громад і розвиток економіки країни загалом. 

В той самий час, досвід реалізації муніципальних 
реформ у різних країнах світу свідчить – УСПІХ РЕФОРМИ 
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЇЇ СПРИЙНЯТТЯ ТА ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯМ. 
Така підтримка досягається через поінформованість 
населення про мету, завдання та зміст реформаторської 
діяльності, її оперативне і кваліфіковане висвітлення. 

Враховуючи це, Мінрегіон України і Рада 
Європи започатковують ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 
ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОБІТ З ТЕМАТИКИ «РЕФОРМУВАННЯ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ», який триватиме до 30 вересня 2016 
року.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Мета Конкурсу – підвищити обізнаність населення України про можливості і переваги реформи місцевого самоврядування 
та децентралізації влади, а також кращі практики і позитивні зрушення, які є результатами цієї реформи, через публікації, 
радіо- та телепрограми, розміщені у регіональних ЗМІ.

ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

 ■ Підсилення інтересу журналістів і регіональних ЗМІ до висвітлення інформації про кращі практики та результати 
вдосконалення системи місцевого самоврядування в громадах України та державі загалом.

 ■ Поширення позитивного досвіду впровадження реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, 
спрямованої на збільшення ефективності публічної влади, розбудову спроможності громад і збільшення добробуту 
населення.

 ■ Привернення уваги до успішних прикладів територіальної консолідації (об’єднання і співробітництва територіальних 
громад) та вирішення проблем регіонів і громад в Україні та за кордоном.

ТЕМАТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ

До участі у Конкурсі приймаються матеріали, розміщені у регіональних ЗМІ усіх типів (теле- і радіокомпанії, друковані та 
онлайн-медіа) і форм власності (державної, приватної, комунальної).

ТЕМАТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ

 ■ Мета, завдання, зміст, очікувані результати і переваги 
реформ, спрямованих на розбудову місцевого 
самоврядування та децентралізацію влади.

 ■ Добровільне об’єднання територіальних громад 
(реалізація Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад»).

 ■ Співпраця територіальних громад (реалізація Закону 
України «Про співробітництво територіальних громад»).

 ■ Залучення додаткових ресурсів до реалізації завдань 
реформи місцевого самоврядування, розвитку громад 
і підвищення якості надання послуг населенню.

 ■ Фінансова децентралізація та ресурсна підтримка 
місцевого і регіонального розвитку (здобутки громад 
від реалізації Бюджетного та Податкового кодексів, 
нової регіональної політики включно з перевагами від 
реалізації проектів за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку та субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад).

 ■ Кращі практики органів місцевого самоврядування з 
питань соціально-економічного розвитку територій, 
їх відповідність європейським стандартам і світовим 
тенденціям.
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НОМІНАЦІЇ ТА ВИНАГОРОДИ

Для участі необхідно до 30 вересня 2016 року заповнити аплікаційну форму учасника та додати до неї медіа-матеріал 
(публікацію, аудіо-, відеозапис), який подається на конкурс.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ МАТЕРІАЛІВ

 ■ Розміщення ВПЕРШЕ У РЕГІОНАЛЬНОМУ ЗМІ не раніше  
1 січня 2016 року.

 ■ Актуальність інформації, яка сприятиме розумінню суті 
реформи, висвітлюватиме кращі практики (здобутки, 
проекти, програми, корисні ініціативи тощо) органів 
місцевого самоврядування та громади. 

 ■ Відповідність тематичним пріоритетам Конкурсу.
 ■ Фахове висвітлення тематики, коректне застосування 

термінології.
 ■ Дотримання етичних норм і стандартів журналістики.
 ■ Оригінальність викладу, креативність, авторський 

підхід, врахування цільової аудиторії.

Кожен учасник може подати на Конкурс НЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ МЕДІАМАТЕРІАЛІВ, оформивши їх окремими аплікаційними 
формами.

Детальна інформація й аплікаційна форма учасника опубліковані на www.internews.ua

ВИМОГИ ТА УМОВИ УЧАСТІ

ЧЕКАЄМО НА ПЕРЕМОЖЦІВ!
Детальна інформація про Всеукраїнський конкурс журналістських робіт
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та територіальної організації влади

THE MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT,
CONSTRUCTION, HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES

Конкурсні матеріали будуть прийматися та оцінюватися (I–III премія) в 4-х номінаціях: 
«Онлайн-публікація», «Стаття», «Радіоматеріал», «Відеоматеріал»

ПРИЗОВИЙ ФОНД КОНКУРСУ (грн.) 

ЗМІ, де розміщено 
конкурсний матеріал

Онлайн-медіа Преса Радіо Телебачення

Номінація ОНЛАЙН-ПУБЛІКАЦІЯ СТАТТЯ РАДІОМАТЕРІАЛ ВІДЕОМАТЕРІАЛ
І премія 15 000 15 000 15 000 15 000
ІІ премія 10 000 10 000 10 000 10 000
ІІІ премія 7 000 7 000 7 000 7 000

КОНКУРСОМ ПЕРЕДБАЧЕНО
 ■ Відзначення авторів низки робіт заохочувальними відзнаками.
 ■ Запрошення переможців до участі у міжнародному заході з тематики місцевого самоврядування в одній з  

країн – членів Ради Європи.

ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ КОНКУРСУ запланована наприкінці 2016 року.
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