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Реформування
місцевого самоврядування
та територіальної організації
влади у часи кризи

У ХХІ столітті Україна бореться за свій суверенітет і спільно з усім
демократичним світом відстоює мир, верховенство права, захищає
права та свободи людини.
Реформування місцевого самоврядування, започатковане в
Україні 2014 року, сприяло створенню потужних територіальних
громад сіл, селищ і міст, які сьогодні стали взірцем стійкості та
незламності в боротьбі з агресором за незалежність і майбутнє
країни.
Тісна взаємодія органів місцевого самоврядування з органами
державної влади, бізнесом, громадянським суспільством і
міжнародною спільнотою сприяє зміцненню обороноздатності
держави, забезпеченню людей товарами та послугами першої
необхідності, здійсненню заходів з відновлення та відбудови
України, зокрема територій, що були тимчасово окуповані.

Інформаційний фронт тримають сьогодні журналісти/-ки, зокрема
регіональних медіа. Вони об’єднують увесь цивілізований світ
задля протистояння країні-агресору.
Демократія, свобода слова і володіння достовірною інформацією –
такі ж важливі у боротьбі з ворогом, як і зброя.
Підтримка журналістів/-ок регіональних медіа є пріоритетною для
організаторів
і
партнерів
(Мінрегіон,
Рада
Європи,
ГО «Інтерньюз-Україна») Всеукраїнського конкурсу журналістських
робіт
«Реформування
місцевого
самоврядування
та
територіальної організації влади у часи кризи».

МЕТА
Підвищити поінформованість та
обізнаність населення України через
регіональні засоби масової
інформації (далі — регіональні ЗМІ)
про роль місцевого самоврядування
у забезпеченні життєдіяльності
населених пунктів під час війни та
подолання її наслідків.

ЗАВДАННЯ
Підсилення інтересу представників/-ць регіональних ЗМІ до
висвітлення інформації про сьогодення територіальних громад,
роботу органів місцевого самоврядування та їх взаємодію з
місцевими
органами
виконавчої
влади,
громадськими
організаціями, благодійними фондами тощо задля їх зміцнення,
відновлення та подальшої розбудови.
Поширення досвіду територіальних громад щодо подолання
шкоди, завданої країною-агресором.
Привернення уваги до подій в Україні, яка захищає свій
суверенітет, територіальну цілісність, демократичні цінності,
європейський шлях
інформаційній війні.
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і
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ТЕМАТИЧНІ
ПРІОРИТЕТИ
Застосування принципів доброго демократичного
врядування на місцевому рівні під час війни
Взаємодія органів державної влади та органів
місцевого самоврядування у протидії військовій
агресії й захисті територіальної цілісності та
суверенітету держави
Лідерство в місцевому самоврядуванні в умовах воєнного стану
Інноваційні рішення органів місцевого самоврядування для забезпечення
першочергових потреб територіальної оборони та підтримки місцевої
інфраструктури громад
Герої та героїні, які захищають громади, свободу та свій вибір
Співпраця місцевого самоврядування та громадянського суспільства
Згуртованість і співробітництво громад, міст-побратимів
Збереження та розвиток місцевої економіки, створення нових робочих
місць, залучення зовнішніх ресурсів
Самозабезпечення громад продуктами й товарами першої необхідності
Забезпечення надання якісних публічних послуг у громаді
Інтеграція внутрішньо переміщених осіб
Ліквідація наслідків збройної агресії та відновлення життєдіяльності
громад
До участі в Конкурсі приймаються матеріали, розміщені вперше в регіональних медіа всіх
типів незалежно від форм власності у період з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2022 року.

НОМІНАЦІЇ
ТА ВИНАГОРОДИ
Конкурсні роботи приймаються
відповідно до номінацій:
«Онлайн-публікація», «Стаття у
друкованому ЗМІ», «Радіоматеріал»,
«Відеоматеріал».
Фіналісти/-ки Конкурсу нагороджуються
дипломами I, II, III ступенів та
«Спеціальна відзнака».
ПРИЗОВИЙ ФОНД КОНКУРСУ (грн) *
Тип ЗМІ, де розміщено
Онлайн-медіа
конкурсний матеріал

Преса

Радіо

Телебачення

ОНЛАЙНПУБЛІКАЦІЯ

СТАТТЯ

РАДІОМАТЕРІАЛ

ВІДЕОМАТЕРІАЛ

І премія

25 000

25 000

25 000

25 000

ІІ премія

20 000

20 000

20 000

20 000

ІІІ премія

15 000

15 000

15 000

15 000

Номінація

Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації
в Україні» також передбачає запрошення переможців/-ниць Конкурсу до
участі в заходах, організатором яких є Рада Європи.
* Забезпечується Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа
публічної адміністрації в Україні».

ВИМОГИ
ТА УМОВИ
УЧАСТІ
Розміщення вперше в
регіональних ЗМІ
Дотримання стандартів
журналістики
та етичних норм
Оригінальність викладу,
креативність, авторський підхід
Відповідність тематичним пріоритетам Конкурсу
Фахове
висвітлення
термінології

тематики,

коректне

використання

Актуальність інформації

Кожен учасник/-ця може подати не більше однієї конкурсної
роботи за кожною з номінацій, оформивши їх окремими
конкурсними заявками.

ЧЕКАЄМО
НА ЗАЯВКИ!
ФОРМА ЗАЯВКИ ТУТ
Довідкову інформацію з питань Конкурсу можна отримати на його
фейсбук-сторінці https://fb.me/MediaContest2022, або надіславши
запит на електронну адресу: contest@internews.ua

