
Обласний конкурс журналістських робіт 

Реформа місцевого самоврядування, 
децентралізації влади та кращі практики 

територіальних громад Хмельницької області 



ПРО КОНКУРС 

В Україні започаткована масштабна РЕФОРМА 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ВЛАДИ, метою якої є впровадження в державному 

управлінні і місцевому самоврядуванні кращих 

національних і світових практик та стандартів. 

ПРІОРИТЕТНІСТЬ РЕФОРМИ ЗАСВІДЧЕНА НА 

НАЙВИЩОМУ ПОЛІТИЧНОМУ РІВНІ у схваленій 

Президентом України Стратегії сталого розвитку 

«Україна–2020» і Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні. 

ЗАВДЯКИ РЕФОРМІ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ВІДБУЛОСЯ 

зростання місцевих бюджетів, добровільне об’єднання 

39 спроможних громад, забезпечується сталий 

розвиток та зміцнення ресурсної бази місцевого 

самоврядування, реалізація численних проектів 

інфораструктурного розвитку на місцевому рівні. 

Для Хмельниччини це означає, що саме сьогодні 

відкрито  довгоочікуване «ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ» для 

розвитку громад. РЕФОРМА ПІДВИЩИЛА стандарти 

діяльності органів місцевого самоврядування. 

Поліпшується якість надання послуг населенню. 

Збільшується добробут громад.  

Водночас досвід реалізації муніципальних реформ у 

різних країнах світу свідчить: УСПІХ РЕФОРМИ 

ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЇЇ СПРИЙНЯТТЯ ТА ПІДТРИМКИ 

НАСЕЛЕННЯМ. Це досягається через  оперативне та 

кваліфіковане висвітлення інформації про завдання, 

шляхи реалізації та результати реформаторської 

діяльності, здобутки громад. 

Відповідно Хмельницька обласна рада за ініціативи 

Ради Європи започаткувала ОБЛАСНИЙ КОНКУРС 

ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОБІТ НА КРАЩЕ ВИСВІТЛЕННЯ 

ТЕМАТИКИ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА КРАЩИХ ПРАКТИК 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. 



МІСІЯ ТА МЕТА КОНКУРСУ 

МІСІЯ КОНКУРСУ 
СПРИЯТИ ДЕМОКРАТИЧНИМ ЗМІНАМ В УКРАЇНІ через підвищення обізнаності і прихильності 

населення до реформи місцевого самоврядування  та децентралізації влади. 

МЕТА КОНКУРСУ  
ПІДВИЩИТИ ОБІЗНАНІСТЬ населення Хмельницької області ПРО ПЕРЕВАГИ ТА ЗДОБУТКИ  РЕФОРМИ 

місцевого самоврядування та децентралізації влади, а також КРАЩІ ПРАКТИКИ, ІНІЦІАТИВИ Й 

ПОЗИТИВНІ ЗРУШЕННЯ В РОЗВИТКУ ГРОМАД через публікації, радіо- та телепрограм, розміщених у 

національних, регіональних та місцевих ЗМІ. 



ТЕМАТИКА КОНКУРСУ 

  Фінансова децентралізація та ресурсна 

підтримка місцевого і регіонального розвитку 
(здобутки громад від реалізації положень 

оновлених Бюджетного та Податкового 

кодексів, нової регіональної політики включно з 
функціонуванням Державного фонду 

регіонального розвитку та субвенції місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад). 

  Кращі практики органів місцевого 

самоврядування в Україні з питань соціально-
економічного розвитку територій, їх відповідність 

європейським стандартам і світовим 

тенденціям. 

На Конкурс приймаються роботи з 

ТЕМАТИКИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ВЛАДИ, які висвітлюють різні аспекти 

процесу реформування. 

  Конституційна реформа в Україні в частині 

децентралізації влади. 
  Мета, завдання, зміст, очікувані результати та 

переваги реформ, спрямованих на 

децентралізацію та розбудову місцевого 
самоврядування. 

  Добровільне об’єднання територіальних 

громад (реалізація Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних 

громад»). 

  Співпраця територіальних громад (реалізація 
Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад»). 

 

 

ТЕМАТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ 



НОМІНАЦІЇ ТА ВИНАГОРОДИ 

ПРИЗОВИЙ ФОНД КОНКУРСУ 

До участі у Конкурсі допускаються матеріали, створені у 2017-2018 роках  

в наступних чотирьох номінаціях:  
«КРАЩА ОНЛАЙН-ПУБЛІКАЦІЯ», «КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ У ДРУКОВАНИХ ЗМІ», «КРАЩИЙ 

РАДІОМАТЕРІАЛ», «КРАЩА ТЕЛЕПРОГРАМА, СЮЖЕТ». 

 

 

ОНЛАЙН-
ПУБЛІКАЦІЯ 

ПУБЛІКАЦІЯ У 
ДРУКОВАНИХ 

ЗМІ 
РАДІОМАТЕРІАЛ 

ТЕЛЕПРОГРАМА, 
СЮЖЕТ 

І премія 10000 10000 10000 10000 

ІІ премія 7000 7000 7000 7000 

ІІІ премія 5000 5000 5000 5000 



УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

 
  Матеріали мають бути опублікованими в 

ЗМІ вперше у 2017-2018 роках. 

 
 Матеріали мають відповідати тематичним 

пріоритетам Конкурсу. 

 
  Матеріали мають фахово висвітлювати 

тематику, коректно застосовуючи необхідну 

термінологію. 

Для участі у конкурсі необхідно до 31.10.2018 

року  заповнити аплікаційну форму учасника за 
адресою http://km-oblrada.gov.ua/oblasnij-

konkurs-zhurnalistskix-robit/ та додати до неї одну 

роботу (публікацію, або аудіо- чи відеозапис) у 
вигляді посилання з технічними 

характеристиками, які вимагаються  

положенням про Конкурс.  

 
  Матеріали мають містити актуальну 

інформацію, яка сприятиме розумінню суті 

реформи, висвітлюватиме кращі практики 
(здобутки, проекти, програми, корисні ініціативи 

тощо) органів місцевого самоврядування та/чи 

громади. 
 

  Автори конкурсних медіа матеріалів мають 

дотримуватись етичних норм та стандартів 
журналістики. 

 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ  
МАТЕРІАЛІВ 
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Детальна інформація про Конкурс: 

www.km-oblrada.gov.ua 

(0382) 76-53-33  

presa@km-oblrada.gov.ua, presa-km@ukr.net 

 

ЧЕКАЄМО НА ПЕРЕМОЖЦІВ! 


