Фіналісти Конкурсу «Кращі практики місцевого
самоврядування» у 2017 році
Номінації

Відзнака

Назва ОМС

Назва практики

Тема: Прозорість та підзвітність місцевого самоврядування
Обласні,
Районні,
міські ради

І
місце
І
місце

ІІ
місце
ІІІ
місце

Дрогобицька
міська рада
Львівська обл.
Івано-Франківська
міська рада
Івано-Франківська
обл.

Інноваційний інструмент сталого
громади «Дрогобич – Smart City»

Черкаська
міська рада
Черкаська обл.
Вознесенська
міська рада
Миколаївська обл.

Громадський бюджет міста Черкаси

Харківська
обласна рада
Харківська обл.
Спеціальна Куликівська
відзнака
районна рада
Чернігівська обл.
Спеціальна
відзнака

Сільські,
селищні
ради
Сільські,
селищні,
міські ради
ОТГ

розвитку

Забезпечення відкритості, підзвітності влади,
вільного доступу до інформації усіх категорій
населення, в тому числі і людей з обмеженою
мобільністю, шляхом впровадження електронних
сервісів, нових технологій

«Покращення якості надання медичних послуг в
м. Вознесенськ шляхом зміцнення потенціалу та
впровадження електронного зв’язку «пацієнт –
лікар»
Обласний конкурс для дітей та молоді «Місцеве
самоврядування — це ми!»
Роль органу місцевого самоврядування в
об’єднанні громади з метою забезпечення
стабільного розвитку та процвітання території

Драбівецька
сільська рада
Золотоніський р-н,
Черкаська обл.
Слобожанська
селищна рада
Дніпровський р-н,
Дніпропетровська
обл.

Постійний відкритий діалог між владою
громадою – запорука процвітання села

Новоукраїнська
міська рада
Кіровоградська обл.
Дунаєвецька
міська рада
Хмельницька обл.

Порядок призначення на посаду керівника
загальноосвітнього навчального закладу за
конкурсом
Згуртування громади через спілкування з
мешканцями в Дунаєвецькій міській ОТГ

Спеціальна
відзнака

Мереф’янська
міська рада
Харківська обл.

Щотижневик «Мереф’янські вісті» – головний
засіб
активізації
людського
ресурсу
в
Мереф’янській міській ОТГ

Спеціальна
відзнака

Баранівська
міська рада
Житомирська обл.

Бюджетно-фінансове
портфоліо
прийняття самоврядних рішень

Спеціальна
відзнака

І
місце

ІІ
місце
ІІІ
місце

і

Модернізація автоматизованої системи надання
комплексних
інформаційно-консультативних
послуг для забезпечення якісного надання
публічних послуг Слобожанською селищною
радою та її прозорого функціонування

–

основа
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Тема: Практики розвитку регіонів та громад, засновані на власних стратегіях та

ресурсах
Обласні,
районні,
міські
ради

Сільські,
селищні
ради

Полтавська
обласна рада
Полтавська обл.
Спеціальна Петриківська
відзнака
районна рада
Дніпропетровська обл.
Тростянецька
І
міська рада,
місце
Сумська обл.
Кам’янська
ІІ
міська рада
місце
Дніпропетровська обл.
Горішньоплавнівська
ІІІ
міська рада
місце
Полтавська обл.
Спеціальна Сумська міська рада
відзнака
Сумська обл.
Спеціальна
відзнака

І
місце
ІІ
місце
ІІ
місце

ІІІ
місце
Сільські,
селищні,
міські
ради ОТГ

І
місце
ІІ
місце
ІІІ
місце
ІІІ
місце

Немішаївська
селищна рада
Бородянський р-н,
Київська обл.
Доброславська
селищна рада
Лиманський р-н,
Одеська обл.
Черепинська
сільська рада
КорсуньШевченківський р-н,
Черкаська обл.
Олександропільська
сільська рада
Солонянський р-н
Дніпропетровська обл.
Слобожанська
селищна рада
Дніпровський р-н,
Дніпропетровська обл.
Смолигівська
сільська рада
Луцький р-н,
Волинська обл.
Кіптівська
сільська рада
Козелецький р-н,
Чернігівська обл.
Черкаська
селищна рада
Слов’янський р-н,
Донецька обл.

Обласний
конкурс
проектів
розвитку
територіальних громад Полтавської області
Створення опорної школи у смт Петриківка
Дніпропетровської області
«Стратегічний план –
розвитку громади!»

запорука стабільного

«Забезпечення
територіальної
доступності
адміністративних послуг для громадян і бізнесу
на території міста Кам’янського»
Упровадження робототехніки як одного із
напрямів STEM-освіти
Створення комунальної установи «Центр надання
соціальних, медичних та психологічних послуг
учасникам
бойових
дій,
учасникам
антитерористичної операції та членам їх сімей»
Електронний
квиток
«Соціальна
картка
Немішаївця»
Доброслав - територія краси

«Збережи листочок для синів і дочок!»

Створення Центру надання
послуг

адміністративних

Будівництво нового дитячого садка (ясла-садок)
комбінованого
типу
«Дивосвіт»
в
смт
Слобожанське за кошти бюджету територіальної
громади та обласного бюджету
«Відкриття
європейського
дошкільного
навчального закладу «Казка» у Смолигівській
громаді, створення нових робочих місць».
Інтегрована система забезпечення соціальних
послуг у Кіптівській об’єднаній територіальній
громаді – взірець для наслідування
Безпека громадян в надійних руках! Створення та
організація роботи Центру безпеки громадян
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Тема: Співробітництво територіальних громад
Решетилівська
районна рада
Полтавська обл.

Міжмуніципальне
співробітництво:
цілеспрямований соціальний захист громадян

І
місце

Оболонська
сільська рада
Семенівський р-н,
Полтавська обл.

«Оновлене життя місцевої пожежної охорони на
базі с. Оболонь Семенівського району – запорука
безпечної життєдіяльності сільських громад» –
спільна
ініціатива
Горошинської,
Погребняківської, Худоліївської, Степанівської,
Оболонської,
Наріжанської,
Іванівської,
Товстівської, Криворудської та Жовтневої
сільських рад

І
місце

Дунаєвецька
міська рада
Дунаєвецький р-н
Хмельницька обл.

Створення методичного кабінету та забезпечення
методичного супроводу в навчальних закладах

Районні
ради

Спеціальна
відзнака

Сільські,
селищні
ради

Сільські.
селищні,
міські
ради ОТГ

