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Нормативна база

Конкурс проводиться відповідно до
Положення про конкурс «Кращі
практики місцевого самоврядування»,
що визначає завдання, процедуру,
критерії визначення переможців та їх
нагородження. Більш детально

ТЕМА 1. Згуртованість громади
Під згуртованістю громади розуміється діяльність місцевої влади, спрямована на
розвиток громади за такими ознаками:
Ш консолідація мешканців/-ок
Ш забезпечення рівних прав і можливостей для самореалізації
Ш формування толерантності до всіх мешканців/-ок
Ш залучення мешканців/-ок населених пунктів, розташованих поза адміністративними центрами громад, до вирішення питань місцевого значення
Практики мають демонструвати належний рівень консолідації населення громади,
умови, які створила місцева влада для забезпечення згуртованості та рівних
можливостей для самореалізації кожної суспільної групи, зокрема тих, які
проживають за межами адміністративних центрів територіальної громади. Під час
реалізації практик має бути застосований принцип толерантності та взаємоповаги до
всіх незалежно від походження, статті, віку, соціального статусу, особливих потреб,
національності тощо.

Партнери
Рада Європи, Українська асоціація районних та
обласних рад, Асоціація міст України, Всеукраїнська
асоціація громад, Асоціація об’єднаних територіальних громад

Учасники
Органи місцевого самоврядування
всіх рівнів (ОМС)
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Формування локальної ідентичності (за соціально-економічними й
культурно-історичними критеріями)
Розвиток партнерських відносин між місцевою владою, бізнесом та
громадським сектором
Підтримка бізнес-ініціатив, стартапів для включення молоді у процеси
місцевого соціально-економічного розвитку та стимулювання її
залишитися в громаді
Діяльність кооперативів як драйверів розвитку та згуртованості
громади

ТЕМА 2. Організація системи надання медичних послуг на місцевому рівні в контексті
реформи системи охорони здоров’я
З кожним роком повноваження ОМС базового рівня в сфері охорони
здоров’я розширюються, що вимагає швидкого реагування на нові
виклики і пошуку практичних та ефективних рішень. У зв’язку з
укрупненням територіальних громад і районів та паралельних процесів
надання послуг первинної та вторинної медицини надзвичайно зросла
потреба в оптимізації структури закладів із відповідним залученням
фахівців/-чинь, співпраці з іншими ОМС та іншими суб’єктами, зокрема у
частині протидії поширення захворюваності на COVID-19.
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Кадрове забезпечення та розвиток/оптимізація мережі
закладів охорони здоров’я
Розвиток медичної інфраструктури, матеріальнотехнічне забезпечення та доступність медичних послуг
Безпечне та безперервне надання медичної допомоги на
амбулаторному етапі чи забезпечення логістики життєво
необхідних лікарських засобів
Місцеві програми з промоції здорового способу життя із
залученням громадських організацій та навчальні
програми для медичного персоналу щодо ведення
медичної та підприємницької діяльності
Безперебійне транспортування пацієнтів/-ток та
медичного персоналу до місць надання медичних послуг
Ефективні рішення щодо контролю та подолання
поширення захворюваності на Covid-19 на місцевому
рівні, зокрема, через інструменти міжмуніципальної
співпраці
Співпраця з органами державної влади

ТЕМА 3. Реалізація проектів стратегічного розвитку
У контексті теми акцент варто зробити на ті практики, що мають сталі
результати та довгостроковий вплив впроваджених проектів, затверджених
Стратегією розвитку громади або області, з описом конкретних прикладів
того, як досягнення визначених цілей принесло позитивні зміни:
Ш створення загальних умов для відтворення робочих місць/зайнятості
населення
Ш забезпечення сприятливого середовища для розвитку соціальних
ініціатив/волонтерства
Ш зацікавленість бізнесу в тих напрямках, що раніше були нецікавими та
вважались неперспективними
Ш покращення життєвого середовища в цілому або у певній сфері
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КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
КРАЩИХ ПРАКТИК
Ініціативність
Інноваційність
Ефективність
Впливовість/наслідки
Сталість результатів

Зміцнення інвестиційної спроможності /привабливості громади
Ефект доміно або принцип «Гроші йдуть до грошей»
Створення просторів для спільної роботи, обміну досвідом і
реалізації продукції
Розвиток територій, віддалених від адміністративного центру
територіальної громади
Міжмуніципальне співробітництво для підвищення якості послуг
Збереження/посилення конкурентоспроможності культурної і
туристичної індустрії

ПОРАДИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВКИ
Описуючи практику (особливо її результати та висновки), робіть акцент на тому, як
впровадження практики вплинуло на розвиток громади. Пам’ятайте про необхідність
зазначення коротко- та довгострокових результатів практики, кількісних і якісних показників, а
також інформації про їхню зміну (як було «до», та як стало «після»).
Ш Наведіть у заявці всю необхідну інформацію, яка дозволить вашій практиці отримати високі бали
за кожним із п’яти критеріїв відбору
Ш Вказуйте безпосереднього/-ю автора/-ку практики на випадок, якщо конкурсна комісія
звернеться за уточненнями
Ш Не виходьте за рамки рекомендованого обсягу тексту заявки

ЩО ДАЄ КОНКУРС
ПЕРЕМОЖЦЯМ
Дипломи
Нагорода «Кристал»
Презентації практик
Тематичні публікації
Телевізійні програми
Участь у міжнародних
заходах

Ш Не подавайте заявки, які не відповідають або не повною мірою відповідають тематиці конкурсу,
оскільки такі заявки будуть відхилені чи не матимуть шансів на перемогу
Ш Не подавайте заявки, засновані на практиках, що вже перемагали у цьому конкурсі в попередніх
роках або є їхнім продовженням

ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ КРАЩИХ ПРАКТИК
Оцінювання поданих на конкурс заявок здійснюється конкурсною комісією та відбувається в
два етапи: на першому етапі визначаються фіналісти конкурсу, а на другому – переможці.
Практики, що претендують на перемогу, вибірково верифікуються експертами/-ками, які з
виїздом на місце перевіряють відповідність фактичних результатів практики описаним у заявці.
Рішення про визначення переможців на підставі пропозицій конкурсної комісії та з урахуванням
результатів верифікації ухвалює організатор конкурсу – Мінрегіон.

ПОДАННЯ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ
Практика в рамках конкурсу – це фактична діяльність ОМС у період з 2019 по 2021 рік, під час впровадження якої
отримано позитивні результати.
Кожен ОМС може подати на конкурс не більше однієї практики за кожною із трьох тем (кожна практика – окремою
заявкою).
Для участі у конкурсі потрібно заповнити заявку відповідно до примірної форми, що додається до цього буклету, та
надіслати її виключно у форматі Microsoft Word до 30 вересня 2021 року електронною поштою на адресу:
best.practice.ukraine@coe.int
Заявка супроводжується листом ОМС за підписом його керівника/-ці, яким підтверджується достовірність викладеної у
заявці інформації.
Супровідний лист (з підписом та печаткою) у сканованому вигляді має бути надіслано електронною поштою одночасно
із заявкою.
Електронна форма заявки розміщена на сайтах організатора: www.minregion.gov.ua та партнерів: www.slg-coe.org.ua,
www.uaror.org.ua, www.auc.org.ua, www.vassr.org, www.hromady.org
Додаткову інформацію з усіх питань конкурсу можна отримати за
тел.: 044 303 99 16 (внутрішні – 114; 156; 115), 044 590 47 76 або
yarovenkonp@minregion.gov.ua
best.practice.ukraine@coe.int

