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Конкурс: Загальний огляд 

Мета і методологія Конкурсу  

Мета: відбір, відзначення і поширення  
кращих практик органів місцевого самоврядування  

з питань соціально-економічного розвитку територій 

Конкурс проводиться за методологією Ради Європи  та за 
експертного й організаційного сприяння Програми Ради Європи 

«Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»  

Конкурс в Україні проводиться з 2012 року. 
Починаючи з 2014 року, організатором  

Конкурсу є Мінрегіон України 

Партнери Конкурсу: Українська асоціація районних та обласних рад, 
Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, Асоціація міст 

України, Асоціація об’єднаних територіальних громад 
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Конкурс: Загальний огляд 

Завдання Конкурсу 

  Сприяння в набутті нових знань, обміну досвідом 
органів місцевого самоврядування 

  Публічне визнання досягнень ОМС як інструмент 
заохочення до подальших напрацювань у напрямі 
підвищення стандартів якості життя громади 

  Поширення кращих практик органів 
місцевого самоврядування,  
спрямованих на розвиток  
територіальних громад 
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Конкурс: Загальний огляд 

Вплив Конкурсу на місцеве самоврядування 

  Обмін практиками – один із найбільш дієвих шляхів 
підвищення спроможності та ефективності ОМС 

  Оприлюднення практик – поштовх до “пробудження” 
місцевих влад та громад через запозичення успішних ідей 

  Відзначення авторів кращих практик – мотив до їх 
фахового вдосконалення та набуття ними нового досвіду 

  Аналіз кращих практик стейкхолдерами – матеріал для 
вдосконалення державної політики і законодавства 

  Запровадження європейських підходів до оцінювання 
практик та обміну досвідом – практична євроінтеграція 
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Конкурс: Загальний огляд 

Деякі ключові поняття Конкурсу 

  Учасники Конкурсу: органи місцевого самоврядування 
всіх рівнів (цього року: п’ять номінацій) 

  Практика – фактично здійснена впродовж певного періоду 
діяльність, у результаті якої вже отримано позитивні 
практичні результати (проміжні чи кінцеві) 

  Період впровадження практики: 2016-2017 роки 

  Критерії оцінювання: ініціативність, інноваційність, 
ефективність, впливовість, сталість результатів 
 

Положення про Конкурс затверджене  
наказом Мінрегіону від 28.03.2014 № 96  
(із змінами, внесеними наказом від 12.04.2016 № 92) 
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Конкурс: Загальний огляд 

Тематика Конкурсу-2018 

Тема 1. Практики розвитку, засновані на власних стратегіях, 
проектах та ресурсах 
Реалізація регіонами та громадами власних стратегій, оригінальних 
проектів розвитку за власні ресурси  
(у т.ч. не менш як 50% - за кошти власного бюджету ОМС) 

Тема 2. Формування безпечного життєвого середовища  
Безпека в регіонах та громадах у широкому розумінні. Безпечні для 
життя громади – одна з ключових цілей реформи 

Тема 3. Інклюзивність регіонального та місцевого розвитку  
Інклюзивне суспільство – це суспільство, в якому усі його члени 
мають рівні можливості, можуть рівноправно брати участь  
у місцевих справах 

Наказ  Мінрегіону № 121 від 22 травня 2018 року 
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Конкурс: Загальний огляд 

Порядок подання заявок на Конкурс 

  Можлива кількість заявок від одного ОМС – 
максимум три: не більше однієї заявки за 
кожною із трьох тем! 

  Строк подання: до кінця вересня 2018 року 

  Спосіб подання: тільки електронною поштою  
(документ у форматі Microsoft Word) 

 У заявці слід вказати дані реального автора 
практики (а не його керівника) 

  Супровідний лист ОМС-заявника має бути 
завірений підписом (надсилається лише його 
скан-копія!) 
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Конкурс: Загальний огляд 

Щодо змісту заявок на Конкурс 

 Опис практики: предметно й лаконічно (назва, резюме, 
передумови, власне опис, бюджет, результати, висновки, 
корисність, популяризація), у контексті обраної теми 

 Опис має містити інформацію, яка дозволить оцінити 
заявку за кожним з п’яти критеріїв оцінювання 

 Заявки, які не відповідають тематиці Конкурсу, будуть 
відхилені або ж не матимуть шансів на перемогу 
 

Суттєві ознаки насправді кращої практики:  
оригінальність (а найкраще – унікальність!) ідеї, 

практичність та комплексність набутого досвіду,  
цінність результатів для інших громад/територій 
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Конкурс: Загальний огляд 

Порядок визначення переможців Конкурсу 

   Переможців визначає Мінрегіон на підставі рекомендацій 
Конкурсної комісії, яка складається з представників 
практично всіх ключових національних стейкхолдерів 

   Оцінювання відбувається у два етапи: на першому 
визначаються практики-фіналісти, а на другому – переможці 

   Кожен член Комісії оцінює кожну практику самостійно й 
незалежно, а далі оцінки всіх членів Комісії додаються.  
У суперечливих випадках Комісія досягає консенсусу 

   На заключному етапі відбувається вибіркова верифікація 
практик, що претендують на перемогу (у 2017 році: 50%!) 
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Конкурс: Загальний огляд 

Результати попередніх конкурсів  
(2012-2017 роки) поміняти фото та перенести це 

2012-2013 роки 
(організатор: Програма Ради Європи) 
відзначено 68 практик 

  2014-2017 роки 
(організатор – Мінрегіон) 
відзначено 108 практик 

За 6 років – 176 практик-переможців 
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Конкурс: Загальний огляд 

Заходи і події, що вже відбулися в рамках Конкурсу 

 Чотири друкованих збірки 

Чотири ознайомчих візити  
авторів практик-переможців:  
Болгарія, Польща, Латвія, Польща 

Одинадцять семінарів з обміну  
досвідом: Київ, Одеса, Львів,  
Житомир, Вінниця, Нова Борова (Житомирщина), Турійськ (Волинь), 
Тростянець (Сумщина), Луцьк-Зимне, Івано-Франківськ-Моршин-Львів 

  Два прес-тури до ОМС-переможців (проводяться з 2017року): 
Тростянець; об’єднані громади Хмельниччини 

  Постійна рубрика «Маленькі історії великих здобутків»  
на сайті Програми РЄ – статті журналістів про практики 

  Створено мотивуюче промоційне відео Конкурсу 
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Конкурс: Загальний огляд 

Тематика минулорічного Конкурсу-2017 

Тема 1. Прозорість та підзвітність місцевого самоврядування 

Зрозумілість та відкритість місцевої влади – найкращий 
антикорупційний запобіжник та найефективніший шлях до 
справжнього залучення громадян до справ громади 

Тема 2. Практики розвитку регіонів та громад, засновані на 
власних стратегіях і ресурсах 

Громади внаслідок реформи вже мають ресурси для реалізації 
власних стратегій, впровадження власних проектів розвитку 

Тема 3. Співробітництво територіальних громад 
Через співпрацю – до економії ресурсів та виходу на новий, 
вищий рівень згуртованості й взаєморозуміння 
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Конкурс: Загальний огляд 

Тема «Прозорість та підзвітність місцевого 
самоврядування»: Учасники та переможці  

За темою 3 на Конкурс-2017 було подано 36 заявок  
(30% від загальної кількості заявок за трьома темами)  

Фіналісти: 19 (57%) 

Відзначено 12 практик (33%): 

• Обласні та районні ради – 2  
(спецвідзнаки) 

• Міські ради – 4  
(у т.ч. два перших місця) 

• Сільські ради – 1  (спецвідзнака) 

• Ради ОТГ – 5 (у т.ч. спецвідзнаки) 
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Конкурс: Загальний огляд 

Вигоди для переможців та фіналістів Конкурсу 

  Переможці отримують дипломи і спеціальні відзнаки 

  Практики-переможці входять до збірки кращих практик 

  Автори практик-переможців беруть участь у кількаденній 
навчальній поїздці до однієї з країн-членів Ради Європи 

  Автори практик-фіналістів беруть участь в семінарах з обміну 
досвідом, що проводяться на базі ОМС-переможців 

  Учасники Конкурсу (разом з іншими зацікавленими особами!) 
продовжують спілкування у фейсбук-групі “Конкурс кращих 
практик місцевого самоврядування” (вже понад 500 учасників!) 

  Переможці мають шанс прийняти у себе прес-тур 

  Про деякі практики створюються телевізійні сюжети 

  Щороку додаються нові вигоди – слід очікувати на сюрпризи! 
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Конкурс: Загальний огляд 

«Конкурс «Кращі практики 
місцевого самоврядування» – це 
клуб готових, безкоштовних, 
креативних рішень» 
  

Олександр КОРІННИЙ,  Новоукраїнський 
міський голова, голова Асоціації ОТГ 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


