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Мета
Конкурс має на меті відібрати, відзначити та поширити кращі прак-

тики соціально-економічного розвитку територій.
Учасники та переможці Конкурсу отримають суспільне визнання 

впроваджених інновацій, а також можливість обмінятися з колегами 
досвідом їх реалізації, оцінити ефективність своєї діяльності, поширити 
та вдосконалити власні напрацювання. 

Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню стандартів діяльності 
органів місцевого самоврядування та покращенню якості послуг, що 
надаються мешканцям громад.

Конкурс проводиться за методологією Ради Європи, яка успішно  
реалізовується в Україні з 2012  року. 

Організатор  
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-

мунального господарства України (Мінрегіон). 

Завдання  
сприяння органам місцевого самоврядування у здобутті нових 
знань та обміні досвідом; 
публічне визнання досягнень органів місцевого самоврядування 
як інструменту заохочення до діяльності у напрямі підвищення 
стандартів якості життя громад;
поширення кращих практик та корисних ініціатив органів місце-
вого самоврядування, спрямованих на розвиток територіальних 
громад.

Партнери  
Конкурс організовує та проводить Мінрегіон у партнерстві з 

Радою Європи, Українською асоціацією районних та обласних рад, 
Асоціацією міст України, Всеукраїнською асоціацією сільських та се-
лищних рад, Асоціацією об’єднаних територіальних громад.

Учасники  
До участі у Конкурсі запрошуються органи місцевого самовряду-

вання всіх рівнів. 



ОРГАНІЗАТОР ТА  ПЕРЕМОЖЦІ ПРО КОНКУРС

ТЕМАТИКА КОНКУРСУ
Тема 1. ПРАКТИКИ РОЗВИТКУ, ЗАСНОВАНІ НА ВЛАСНИХ СТРАТЕГІЯХ, ПРОЕКТАХ ТА РЕСУРСАХ

У результаті децентралізації владних повноважень та публічних фінансів органи місцевого самоврядування отримали значні 
додаткові можливості для самостійного планування розвитку та реалізації стратегій і планів за рахунок власних ресурсів. І якщо 
регіони та великі міста й до цього мали суттєві повноваження та ресурси, то органи місцевого самоврядування  об’єднаних тери-
торіальних громад отримали подібні можливості вперше. Відтак саме зараз важливо бачити, де і як місцеві ради змогли ефективно 
скористатися ними.

Найцікавіший досвід місцевого та регіонального розвитку слід шукати саме там, де органи місцевого самоврядування 
самостійно генерують та втілюють проектні ідеї. Подібні успішні практики виявляти та популяризовувати набагато важливіше, 
аніж практики, розроб лені і реалізовані відповідно до стандартних технічних завдань того чи іншого донора. 

У рамках цієї тематики є можливість виявити кращі практики, які регіони, райони та громади розробили та втілили само-
стійно – використовуючи власні повноваження, базуючись на власних стратегіях і планах, виходячи із власних ресурсів. 

Ця тематика є однією з тем Конкурсу вже другий рік поспіль, однак цьогоріч вводиться важлива умова, спрямована на ви-
явлення дійсно власних практик заявників: прийматимуться лише практики, які не менш як на 50% профінансовані з місцевого 
бюджету.

Приклади практик:
Практики розвитку регіону/району/громади, реалізовані у рамках власної стратегії розвитку та за рахунок влас-
них ресурсів (у тому числі, не менш як 50% – за кошти місцевого бюджету):

Тема 2. ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА

Безпека – комплексне поняття. Можна назвати низку складових безпечного життєвого середовища: правопорядок, пожежна 
безпека, благоустрій, водопостачання та водовідведення, поводження з відходами, проблема безпритульних тварин, безпека на 
дорогах, екобезпека, техногенна безпека тощо. 

Кардинальні зміни на краще у створенні комфортного та безпечного середовища для мешканців у конкретному регіоні, місті, 
селі чи селищі можна забезпечити лише на основі сталого та розумного зростання, збереження і відновлення ресурсів, взаємодії з 
поліцією, залучення громади до виявлення та вирішення проблем безпеки.

Безпечні, комфортні для життя людей регіони та громади – одна з ключових цілей реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади.

Приклади практик:

комплексні рішення (центри безпеки, системи 
оповіщення населення )
забезпечення правопорядку, громадської безпе-
ки (муніципальна варта)
забезпечення пожежної безпеки (добровільні по-
жежні дружини) 
вирішення проблеми відходів (системи розділь-
ного збирання, утилізації)

підвищення безпеки на дорогах (тротуари, освіт-
лення пішохідних переходів)
створення комфортної транспортної інфраструк-
тури 
забезпечення екологічної безпеки, переходу на 
відновлювальні джерела енергії
створення та функціонування структур, платформ 
з управління безпекою

розбудова соціальної інфраструктури
громадські простори
туристичні об’єкти, програми та маршрути

освітні, культурні, молодіжні, спортивні проекти 
ІТ-інфраструктура та технології
інші практики розвитку відповідно до визначених 
стратегічних цілей

Кращі практики місцевого самоврядування – об’єктив-
ний показник лідерства місцевої влади і громад в процесах 
децентралізації. Його переможці – найпереконливіший до-
каз, що успіх там, де є амбітні проекти і реальні плани їх 
впровадження, які призводять до позитивних змін, орієнто-
ваних на розвиток усіх сфер життєдіяльності людини.

Геннадій ЗУБКО, 
Віце-прем’єр-міністр України – 

Міністр регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України

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

Олександр КОРІННИЙ, 
Новоукраїнський міський голова 

(Кіровоградська обл.) 

Ми горді, що опинилися серед когорти дієвих та ефек-
тивних органів місцевого самоврядування. Це – фундамент 
змін, який ми разом будуємо в нашій державі. Завдяки Кон-
курсу, інформація про «Дрогобич – Smart Citу» поширилась 
по Україні та за її межами, що серйозно допомагає нам в роз-
витку проекту та передачі нашого досвіду партнерам.

Володимир КОНДЗЬОЛКА, 
директор КУ «Інститут міста Дрогобича» 

Станіслав ГАЙДЕР, 
начальник відділу інформаційних технологій 

та аналізу Дрогобицької міської ради  (Львівська обл.)

Конкурс – це можливість поділитись власними напрацю-
ваннями і повчитись, запозичити передові ідеї у своїх колег.

Наталія ХАЛІМОН, 
Куликівський селищний голова 

(Куликівський район, Чернігівська обл.)



Тема 3. ІНКЛЮЗИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Інклюзивне суспільство – це суспільство, в якому усі його члени мають рівні можливості. Інклюзивність передбачає розроб-
ку і застосування конкретних рішень, які дозволять кожному жителю рівноправно брати участь у справах свого регіону чи своєї 
громади.

Запорукою справжньої інклюзивності є залучення до громадського життя всіх верств і категорій мешканців, у тому числі й 
соціально вразливих – дітей та молоді, національних меншин, людей з інвалідністю, жінок, людей похилого віку. При цьому за-
лучення має відбуватися на всіх рівнях – починаючи від інформування, консультацій, діалогу і аж до участі в процесі прийняття 
рішень. Важливими складовими успіху є інноваційні підходи до надання послуг для соціально вразливих категорій населення, 
підтримка та реалізація спеціалізованих проектів та програм, співпраця з місцевими громадськими організаціями.

Отримавши в результаті децентралізації влади значно більше повноважень та відповідальності, місцеве самоврядування 
зіткнулося з гострою необхідністю максимально мобілізовувати наявні ресурси. У першу чергу, йде мова про ресурси членів 
громади – фізичні, інтелектуальні, організаційні та навіть фінансові. Місцева влада починає розуміти, що без їх включення вкрай 
складно забезпечити сталість розвитку. Відтак практики залучення громадян до місцевих справ стають менш формальними і більш 
результативними.

Приклади практик:

формування інклюзивного середовища – коли всі, незалежно від їхніх особливостей, мають рівні права та мож-
ливості
забезпечення для людей з особливими потребами доступності до інформації та до ресурсів
приклади залучення різних категорій населення, зокрема соціально вразливих: 

молодіжні ради при органі місцевого самоврядування, творчі майстерні та інші молодіжні формати участі
ради старійшин та інші формати участі літніх людей
залучення жінок до справ громади, жіночі ради

практики розвитку, засновані на культурному, етнічному та іншому різноманітті

Переможці Конкурсу визначаються окремо за кожною з трьох тем у номінаціях: 

обласні та районні ради міські ради селищні та сільські ради

сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад

ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ КРАЩИХ ПРАКТИК
Для проведення Конкурсу Мінрегіон утворює Конкурсну комісію, до складу якої входять представники організато-

ра та партнерів Конкурсу, зокрема, секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, ре-
гіональної політики та місцевого самоврядування, центральних та місцевих органів виконавчої влади, асоціацій органів 
місцевого самоврядування, експерти Ради Європи та інших міжнародних партнерів.

Оцінювання поданих на Конкурс заявок відбувається в два етапи: на першому етапі визначаються фіналісти Конкурсу, а на 
другому – його переможці. Практики, що претендують на перемогу, вибірково верифікуються експертами, які з виїздом на місце 
перевіряють відповідність фактичних результатів описаним у заявці.

Рішення про визначення переможців на підставі пропозицій Конкурсної комісії та з урахуванням результатів верифікації 
ухвалює організатор Конкурсу – Мінрегіон.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ КРАЩИХ ПРАКТИК

ІНІЦІАТИВНІСТЬ 
роль учасника в ініціюванні практики, реалізація рішень 
громадських слухань, залучення до її реалізації громад-
ських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, 

зовнішніх інвестицій

ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ступінь досягнення поставлених цілей; продуктивність ме-

тодів і засобів вирішення проблеми; досягнення кращих 
результатів з меншими витратами; окупність витрат; міра 

задоволеності потреб громадян

ІННОВАЦІЙНІСТЬ 
новизна методів і засобів вирішення існуючої проблеми, 

обґрунтування такого вибору, досягнення економії витрат

ВПЛИВОВІСТЬ/НАСЛІДКИ
вплив вирішення проблеми на учасників практики, 

місцеві організації, громаду, район, регіон

СТАЛІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
економічна обґрунтованість у довготерміновій перспективі, можливість удосконалення і доцільність використання 

застосованих методів та засобів в іншому контексті або місці; корисність для розвитку громади/соціального капіталу



ЧОМУ ВАРТО БРАТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ?
Органи місцевого самоврядування, які стануть переможцями Конкурсу, будуть нагороджені відзнаками і дипломами, а також 

отримають можливість презентувати наприкінці 2018 року свої практики в рамках урочистого публічного заходу за участю представни-
ків Уряду України, Ради Європи, асоціацій органів місцевого самоврядування, інших партнерів Конкурсу, а також ЗМІ.

Переможці Конкурсу візьмуть участь у поїздці до однієї з країн – членів Ради Європи.
Фіналісти Конкурсу матимуть можливість взяти участь у семінарах з обміну досвідом, що відбудуться на базі органів місцевого само-

врядування, практики яких стали переможцями.
За підсумками Конкурсу буде видано збірку кращих практик місцевого самоврядування, до якої буде включено описи практик-

переможців, найкращі з них отримають шанс бути висвітленими в серії тематичних телевізійних програм та прийняти делегації пред-
ставників ЗМІ з різних областей України. 

Матеріали про Конкурс публікуються на офіційному сайті Мінрегіону та на сайтах партнерів.
Відтак про кращі практики дізнається широке коло заінтересованих осіб, що створить для переможців Конкурсу додаткові можливо-

сті популяризації та вдосконалення свого досвіду.

ПОРАДИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВКИ 
 Описуючи практику (особливо результати та висновки), зробіть акцент на тому, чому саме ваша практика має пере-

могти в цій тематиці. Наприклад: якщо обрана тематика безпеки, то, насамперед, варто показати, як внаслідок впро-
вадження практики змінилося і стало безпечнішим життєве середовище. Кількісні та якісні показники змін вітаються.

 Наведіть у заявці всю необхідну інформацію, яка дозволить вашій практиці отримати високі бали за кожним із п’яти 
критеріїв відбору, бо кожен з них має однакову вагу.

 Вказуйте справжнього автора практики – у такому разі більше шансів, що при уточненні тих чи інших деталей комен-
тарі будуть професійними.

 Не виходьте за рамки рекомендованого обсягу тексту заявки (три аркуші). 
 Не подавайте заявки, які не відповідають чи не повною мірою відповідають тематиці Конкурсу – такі заявки будуть 

відхилені або ж не матимуть шансів на перемогу.

ПОДАННЯ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ
Практика в рамках Конкурсу – це фактична діяльність органу місцевого самоврядування у період з 2016 по 2017 рік, під 

час впровадження якої отримано позитивні результати.
Кожен орган місцевого самоврядування може подати на Конкурс одну або кілька заявок (оформлених окремо), але не 

більше однієї практики за кожною із трьох тем Конкурсу. 
Заявки, тематика яких не відповідає жодній із трьох оголошених тем Конкурсу, будуть відхилені без розгляду.
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 2018 року електронною поштою на адресу: 
best.practice.ukraine@coe.int. 

Заявка супроводжується листом органу місцевого самоврядування за підписом його керівника, у якому підтверджується 
достовірність та точність викладеної у заявці інформації.

Супровідний лист (з підписом) у сканованому вигляді має бути надіслано електронною поштою одночасно із заявкою.
Електронна форма заявки розміщена на сайтах: minregion.gov.ua, slg-coe.org.ua, uaror.org.ua, auc.org.ua, vassr.org, hromady.org.

Додаткову інформацію з усіх питань Конкурсу можна отримати за 
тел.: 044 303 99 16 (внутрішні – 114; 156); 044 590 47 76


