ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОБІТ

Реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади
В Україні реалізується масштабна РЕФОРМА
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, здійснюється ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ, які базуються на впровадженні в державному
управлінні та місцевому самоврядуванні
кращих національних і світових практик та
стандартів.
ПРІОРИТЕТНІСТЬ РЕФОРМИ ЗАТВЕРДЖЕНА
НА НАЙВИЩОМУ ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ у
схвалених Президентом, Верховною Радою
та Кабінетом Міністрів України документах,
зокрема Концепції реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
ЗАВДЯКИ РЕФОРМІ ВІДБУВАЄТЬСЯ формування спроможних територіальних громад,
забезпечення їх сталого розвитку, зміцнення
ресурсної бази місцевого самоврядування,
впровадження проектів інфраструктурного
розвитку на місцевому і регіональному
рівнях.

РЕФОРМА ЗАСВІДЧИЛА СВОЮ ЕФЕКТИВНІСТЬ
Підвищуються стандарти діяльності органів
місцевого
самоврядування.
Поліпшується
якість надання послуг населенню. Збільшується
добробут громад і зростає довіра людей до
реформи.
Досвід реалізації муніципальних реформ у
різних країнах світу свідчить: УСПІХ РЕФОРМИ
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЇЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯМ.
Це досягається через оперативне та фахове
висвітлення інформації про завдання, шляхи
реалізації та результати реформаторської
діяльності, здобутки громад.
Саме тому Мінрегіон (далі — Організатор) проводить ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОБІТ «РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ» (далі — Конкурс),
який реалізовується за сприяння і підтримки
Ради Європи, ГО «Інтерньюз-Україна» та Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

МЕТА
ТА ЗАВДАННЯ
Мета Конкурсу — підвищення поінформованості та обізнаності населення України через регіональні засоби масової інформації (далі — регіональні медіа) про можливості і переваги
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а також кращі практики і позитивні зрушення, які є результатами впровадження реформи.

ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
Підсилення інтересу представників регіональних медіа до висвітлення інформації про кращі
практики та результати вдосконалення системи місцевого самоврядування в територіальних громадах та Україні загалом.
Поширення позитивного досвіду впровадження реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади, спрямованої на збільшення ефективності публічної влади,
розбудову спроможності територіальних громад та покращення добробуту населення.
Привернення уваги до успішних прикладів територіальної консолідації (об’єднання та співробітництво територіальних громад), вирішення завдань місцевого і регіонального розвитку.

ТЕМАТИЧНІ
ПРІОРИТЕТИ
До участі у Конкурсі приймаються матеріали, розміщені у регіональних медіа усіх типів незалежно від форм власності.

ТЕМАТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ
Мета, завдання, зміст, очікувані результати і
переваги реформи, спрямованої на розбудову місцевого самоврядування та децентралізацію влади.
Розбудова територіальних громад. Локальна
ідентичність, згуртованість, добре врядування.
Співпраця територіальних громад, агломераційні процеси.

Фінансова децентралізація та ресурсна підтримка місцевого і регіонального розвитку.
Зміцнення спроможності органів місцевого
самоврядування, їх кадрового потенціалу,
підвищення якості надяння послуг населенню.
Кращі практики органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного
розвитку територій, їх відповідність європейським стандартам і світовим тенденціям.

НОМІНАЦІЇ
ТА ВИНАГОРОДИ
Конкурсні роботи приймаються відповідно до номінацій:
«Онлайн-публікація», «Стаття у друкованому ЗМІ», «Радіоматеріал», «Відеоматеріал».
Фіналісти Конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів та «Спеціальна відзнака».

ПРИЗОВИЙ ФОНД КОНКУРСУ (грн.)*
ЗМІ, де розміщено
конкурсний матеріал

Преса

Радіо

Телебачення

ОНЛАЙН-ПУБЛІКАЦІЯ

СТАТТЯ

РАДІОМАТЕРІАЛ

ВІДЕОМАТЕРІАЛ

І премія

20 000

20 000

20 000

20 000

ІІ премія

15 000

15 000

15 000

15 000

ІІІ премія

10 000

10 000

10 000

10 000

Номінація

Онлайн-медіа

За сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в
Україні» та Координатора проєктів ОБСЄ в Україні передбачено запрошення переможців конкурсу до участі у міжнародному заході за тематикою розвитку місцевої і регіональної демократії.
*Забезпечується Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні».

ВИМОГИ
ТА УМОВИ УЧАСТІ
Для участі потрібно заповнити ЗАЯВКУ УЧАСНИКА КОНКУРСУ (http://bit.ly/ApplicationForm-2021)
та додати до неї конкурсну роботу — публікацію, аудіо-, відеозапис. Детальніше про вимоги до
оформлення та подання конкурсних матеріалів — http://bit.ly/detailing_terms.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
Розміщення вперше у регіональному
медіа.

Фахове висвітлення тематики, коректне застосування термінології.

Оригінальність викладу, креативність,
авторський підхід, врахування цільової
аудиторії.

Дотримання етичних норм і стандартів журналістики.

Відповідність тематичним пріоритетам
Конкурсу.

Актуальність інформації, яка сприятиме розумінню суті реформи, кращих практик органів
місцевого самоврядування та громад.

Кожен учасник може подати не більше однієї конкурсної роботи за кожною з номінацій, оформивши їх окремими конкурсними заявками.

ЧЕКАЄМО
НА ПЕРЕМОЖЦІВ!
Довідкову інформацію про Конкурс можна отримати за телефонами партнерів:
(044) 458-44-40, (044) 501-92-03, (093) 403-58-87, (097) 917-70-70,
або надіславши запит на e-mail: contest@internews.ua

