
10-й конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» стартував

Пріоритетні теми 2021 року
1. Згуртованість громади

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. 

Це можуть бути практики:
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.

2. Організація  системи  надання  медичних  послуг  на  місцевому  рівні  в  контексті  реформи

системи охорони здоров’я
З кожним роком повноваження органів місцевого самоврядування базового рівня в сфері охорони здоров’я
розширюються,  що  вимагає  швидкого  реагування  на  нові  виклики  і  пошуку  практичних  та  ефективних
рішень. 

Приклади практик:
кадрове забезпечення та розвиток/оптимізація мережі закладів охорони здоров’я 
розвиток  медичної  інфраструктури,  матеріально-технічне  забезпечення  та  доступність  медичних
послуг;
безпечне та  безперервне надання медичної  допомоги  на  амбулаторному етапі  чи  забезпечення
логістики життєвонеобхідних 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.

3. Реалізація проектів стратегічного розвитку
Увагу  варто  зосередити  на  тих  практиках,  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: створення загальних умов для
відтворення  робочих  місць/зайнятості  населення;  забезпечення  сприятливого  середовища  для  розвитку
соціальних  ініціатив/волонтерства;  зацікавленість  бізнесу  в  тих  напрямах,  які  раніше  вважались
неперспективними.
Приклади практик:

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 в контексті розвитку діалогу і партнерства задля якісних послуг в 
громаді;
збереження/посилення конкурентоспроможності культурної та туристичної індустрії. 

До уваги учасників Конкурсу!
Конкурс проводиться відповідно до наказу Мінрегіону № 118 від 19.05.2021, яким затверджено оновлену 
форму заявки. 
Організатор просить органи місцевого самоврядування дотримуватися саме такого формату підготовки 
практик до участі в Конкурсі .

Партнером  Мінрегіону  з  проведення  Конкурсу  є  Програма  Ради  Європи  «Децентралізація і
реформа публічної адміністрації  в Україні»
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