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Обласні державні адміністрації 

Обласні військові адміністрації 

(за списком) 

 

Міністерством розвитку громад та територій України 18 травня 2022 року 

оголошено проведення Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт 

«Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади» – 2022 

(далі – Конкурс). Варто зазначити, що мета конкурсу – підтримка журналістів 

регіональних ЗМІ, зокрема в цей непростий для країни час.  

Партнером Конкурсу «Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа 

публічної адміністрації в Україні» збільшено преміальний фонд для переможців: 

І місце – 25 тис. грн.; ІІ місце – 20 тис. грн.; ІІІ місце – 15 тис. гривень. 

Тематичні пріоритети Конкурсу 

Застосування принципів доброго демократичного врядування на місцевому рівні 

під час війни. 

Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

протидії військовій агресії й захисту територіальної цілісності та суверенітету 

держави. 

Лідерство в місцевому самоврядуванні в умовах воєнного стану. 

Інноваційні приклади прийняття рішень органів місцевого самоврядування на 

першочергові потреби територіальної оборони та підтримку місцевої інфраструктури 

громад. 

Герої та героїні, які захищають громади, свободу та свій вибір. 

Співпраця місцевого самоврядування та громадянського суспільства.   

Згуртованість і співробітництво громад, міст-побратимів. 

Збереження та розвиток місцевої економіки, створення нових робочих місць, 

залучення зовнішніх ресурсів. 

Самозабезпечення громад продуктами харчування і товарами першої 

необхідності. 

Забезпечення надання якісних публічних послуг у громаді. 

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб.  

Ліквідація наслідків збройної агресії та відновлення життєдіяльності громад.  
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З метою популяризації Конкурсу на адресу облдержадміністрацій було надіслано 

листа (№ 7/34.3/4372-22 від 20.05.2022) з проханням про розміщення на вебсайтах 

обл/райдержадміністрацій відповідної інформації.  

За результатами проведеного Мінрегіоном моніторингу з’ясовано, що не всі 

облдержадміністрації поширили інформацію про Конкурс. 

Враховуючи зазначене, просимо сприяти популяризації Конкурсу на території 

областей. Детальніше про Конкурс: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-

diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/vseukrayinskiy-konkurs-zhurnalistskih-

robit-z-tematiki-reformuvannya-mistsevogo-samovryaduvannya-ta-teritorialnoyi-

organizatsiyi-vladi/vseukrayinskyj-konkurs-zhurnalistskyh-robit-reformuvannya-misczevogo-

samovryaduvannya-ta-terytorialnoyi-organizacziyi-vlady-2022-rik/ 

Також просимо повторити поширення інформації про Конкурс 8 серпня та 

5 вересня 2022 року. 

Про результати проведеної роботи просимо поінформувати до 15 числа 

протягом липня, серпня та вересня 2022 року на електронну адресу: 

YarovenkoNP@minregion.gov.ua із зазначенням посилань на джерела інформації. 

 

 

 

Заступник Міністра                                      В’ячеслав НЕГОДА 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Сергій Шаршов 
Наталія Яровенко 

590 47 76 
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