
РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ в Україні базуються на 
впровадженні кращих національних та світових 
практик і стандартів у державному управлінні 
та місцевому самоврядуванні. 
Досвід реалізації муніципальних реформ в 
різних країнах світу свідчить: успіх реформи 
залежить від її підтримки населенням. Це 
досягається через оперативне та фахове 
висвітлення інформації про завдання, шляхи 
реалізації, здобутки, виклики та результати 
реформаторської діяльності.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОБІТ 
«Реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади» започаткова-
ний Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господар-
ства України (Мінрегіон) разом із Радою Європи 
та ГO «Інтерньюз-Україна» у 2016 році.  Місія 
конкурсу – сприяти демократичним змінам в 
Україні, підвищуючи поінформованість та обізна-
ність населення про результати реформи, завдя-
ки посиленню зацікавленості регіональних медіа 
до цієї тематики.

Ініціатива проведення конкурсу знайшла активну підтримку в регіонах. Станом 
на початок 2019 року вісім обласних рад (Вінницька, Дніпропетровська, 

Донецька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська) 
започаткували та проводять аналогічні регіональні конкурси серед 

журналістів у своїх областях. 

Детальніше про конкурс – bit.ly/MinregMC
Для додаткової інформації звертайтесь до представників організаторів 

конкурсу

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ 
про Раду Європи та діяльність Програми 

«Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» 
можна тут:

www.slg-coe.org.ua
www.facebook.com/slgcoe/ 

ГЕННАДІЙ ЗУБКО
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України

АННА ДЕМЧЕНКО
Запорізький телеканал «Алєкс»

Засоби масової інформації мають право й обов'язок інформувати громадян та 
вимагати від публічної влади роз’яснень і відповідальності. Часто говорять, що 
сонячне світло є найкращим із дезінфікуючих засобів. Забезпечення прозорості, 
доступу до документів, поширення інформації про діяльність органів публічної 
влади, у тому числі через засоби масової інформації, є ознаками доброго 
врядування (good governance).
Добре поінформовані про справи країни, регіону, села, селища, міста люди 
стають активнішими членами суспільства, приймають кращі рішення та 

ефективніше сприяють розвитку своїх громад.
Бажаю учасникам і організаторам Конкурсу багато натхнення та успіхів у розвитку прозорості та 
підзвітності в Україні, і, як наслідок, економічного та соціального розвитку країни.

Реакція людей на статті в газеті про реформу була різною. Частина з них не 
вірили написаному, і впевнено заявляли, що це матеріал замовний і оплачений. 
Інші зацікавлено перепитували, «а що, це правда?», а від третіх чула таке: «Он я 
читала в газеті, що в Єрках батьки не платять за утримання дітей у дитячому 
садку, а в школах усі діти харчуються безкоштовно, і зуби можна полікувати 
безкоштовно». І все це після того, як села об'єдналися. 
Окрім того, якось трапилося бути на громадських слуханнях щодо об'єднання, і 

там сільський голова в аргументи «за об'єднання» для людей читав уривки з нашої газети, де ми 
розповідали, як у громаді зросли власні надходження до бюджету після об'єднання, не рахуючи 
державної та інфраструктурної субвенції, та на що ці кошти громада витратила. Чесно кажучи, тоді я 
зрозуміла, що мої статті були маленьким зерном, посіяним для розуміння і впровадження державних 
реформ.

ДАНІЕЛЬ ПОПЕСКУ
Керівник Департаменту демократичного врядування, Рада Європи

НАТАЛІЯ УСЕНКО 
Черкаська районна газета «Сільські обрії»

Конкурс популяризує тему реформ і допомагає журналістам мобілізуватися та 
підняти власний фаховий рівень. 

НАЗАРІЙ ВІВЧАРИК 
Черкаське Інтернет-видання «Прочерк»

Перед журналістом завжди стоїть завдання – донести достовірну інформацію, 
особливо в наш час, коли в житті країни відбуваються важливі зміни – реформа 
місцевого самоврядування, яка базується на демократичних засадах 

Європейської хартії місцевого самоврядування. 

МАРИНА ПРОЦЕНКО
Харківська обласна газета «Слобідський край»

Конкурс – це прекрасна нагода для журналістів глибше пізнати суть реформи, 
яка відбувається в країні, та допомогти безпосереднім учасникам процесу 
децентралізації оцінити всі його переваги. Маю надію, що завдяки цьому 
прикладів успішних громад стане більше.

АННА РОМАНЕНКО
Черкаське інформаційне агентство «Вичерпно»

Мінрегіон ГО «Інтерньюз-Україна» Рада Європи

(044) 590-47-76
YarovenkoNP@minregion.gov.ua

minregion.gov.ua 

(093) 403-58-87
kparyhina@internews.ua 

internews.ua

(050) 358-99-75
andriy.guk@coe.int
www.slg-coe.org.ua

«Реформування місцевого
самоврядування та територіальної

організації влади»

Всеукраїнський конкурс
журналістських робіт



Історії успіхів громад, подані в засобах масової інформації, матеріалізують 
позитивні перетворення в уяві людей і дають їм відчуття причетності до якісних 
змін. За 5 років реформа децентралізації продемонструвала вагомі результати: 
частка місцевих бюджетів досягла 52% у зведеному бюджеті країни, місцева 
влада отримала більше повноважень і можливостей, розбудовується 
інфраструктура, підвищується якість послуг в освіті, охороні здоров’я, соціальній 
і адміністративній сферах. Це найуспішніша реформа країни, яка 
впроваджується за принципами прозорості та максимального залучення громадських інститутів. І в 
цьому є велика заслуга активних комунікаторів і журналістів. Ваші ґрунтовні і творчі роботи 
переконують українців у важливості реалізації реформи, дають можливість підсилювати 
децентралізацію і є суспільним внеском у зміну системи влади та побудову міцної демократичної 

європейської України.

Працюючи над фільмом «Зміни починаються з кожного», наша знімальна 
команда багато спілкувалась із мешканцями селищ, де вже відбулись зміни 
завдяки децентралізації. Не тільки голова громади, але і всі мешканці 
підкреслили той факт, що за останні десятки років такого ще не було. Така 
кількість позитивних перетворень усього за 2-3 роки їх дійсно вражає. 
Ремонтуються дороги, школи, дитячі садки, лікарні, з’являються тренажерні зали 

просто неба. І це тільки початок. Відверто, на мене це справило враження.

Конкурс для мене став приємним і вагомим творчим експериментом, бо 
надсилаючи передачі на розгляд конкурсної комісії не ставила собі за мету 
перемогти. Адже я усвідомлювала, що тема децентралізації ще далеко не всім є 
зрозумілою, не те що цікавою. Навіть чимало моїх колег доволі скептично 
сприймали процес об’єднання громад. Перемогою в конкурсі вдалося довести, 
що зусиллями колективу регіональної філії суспільного мовника виробляється 
якісний продукт, що наша праця фахова, а продукт є суспільно важливим і 

корисним. 

ЗОРЯНА ТИВІН
Львівська філія ПАТ «НСТУ»

ГЕННАДІЙ ЗУБКО
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України

АННА ДЕМЧЕНКО
Запорізький телеканал «Алєкс»

Підтримка реформи децентралізації з боку місцевих медіа необхідна. Від того, що 
сьогодні напишуть, розкажуть у новинах, залежить чи зрозуміють громадяни 
України реформу децентралізації. Адже реформа починається зі змін у свідомості 
та бажання кожного брати участь у розбудові держави. 
Уже третій рік поспіль «Інтерньюз-Україна» долучається до організації цього 
конкурсу. Ми надзвичайно раді, що кількість учасників та конкурсних робіт 
стабільно зростає. Адже за цими роботами ми бачимо тисячні аудиторії, які вже 
сьогодні переконаються у важливості реформи децентралізації.

КОСТЯНТИН КВУРТ 
Голова Правління ГО «Інтерньюз-Україна»

Конкурс журналістських робіт привертає увагу працівників медіа до такої 
актуальної теми, як реформа місцевого самоврядування. Ця реформа сьогодні, 
гадаю, стоїть в авангарді позитивних політичних та економічних зрушень у 

нашій країні.

МИРОСЛАВ БЕРЕЖНИЙ
Філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька регіональна дирекція»

Конкурс дає можливість показати позитивний досвід громад, висвітлити 
значимість децентралізації, спонукає журналістів працювати над локальними 
історіями успіху. Відповідно, він мотивує читачів рухатися назустріч реформі.

ЗОРЯНА БИНДАС
Філія ПАТ «НСТУ» «Тернопільська регіональна дирекція»

Конкурс демонструє громадам, які ще побоюються об’єднуватися, що 
децентралізація справді працює. 

СЕРГІЙ СТАСЬКО
Черкаське Інтернет-видання Zmi.ck.ua

Українцям треба на конкретних позитивних прикладах роз’яснювати, для чого 
проводиться децентралізація. Мені дуже приємно, що на Сумщині такі приклади 
є. І ще приємніше, що вони є в інших регіонах країни, і не поодинокі. Це здорово!

ОЛЕНА СЛОБОДЕНЮК
Радіостанція «Житомирська хвиля»

ОЛЕКСАНДР БАБУРОВ
Сумська філія ПАТ «НСТУ» «Українське радіо: Суми»

Всеукраїнський конкурс журналістських робіт із висвітлення реформи місцевого 
самоврядування та територіальної децентралізації влади допоміг зрозуміти 
рівень фаховості власних статей, визначитися з перспективними темами, 
заручитися підтримкою професійних експертів із Мінрегіону та Ради Європи, 
познайомитися з колегами, які також працюють у цьому напрямі. 

Конкурс – можливість розповісти на загал про тих, завдяки кому децентралізація 
перетворюється зі слова на успішну практику. Відвідуючи вже створені й 
потенційні громади, я на власні очі переконалася, що ті з них, на чолі яких стали 
небайдужі, ініціативні, завзяті керівники, просто приречені на успіх. 

ОКСАНА ЛИМАР
Нікопольська газета «Проспект Трубників»

Конкурс – чудовий стимул для журналістів писати дійсно цікаві і ґрунтовні 
матеріали із зануренням, а не поверхневим висвітленням реформи.

КАТЕРИНА СОБОЛЄВА (ТАРАСЮК)
Філія ПАТ «НСТУ» «UA: Українське радіо «Лтава»

Конкурс стимулює журналістів щонайменше зацікавитися темою 
децентралізації, щонайбільше – стати причетними до реформи місцевого 

самоврядування. 

ОЛЕНА ЗЕЛІНЧЕНКО
ПАТ «НСТУ» «UA: Українське радіо»

ТЕТЯНА КУРУКІНА
Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості.

Освітній проект «Дитяче телебачення»

Конкурс – це джерело цінної інформації від людей, які на практиці змінюють 
країну, а також можливість розібратися в плюсах та мінусах реформи. Особисто 

для мене – новий шлях у новому напрямі професійної діяльності.

Конкурс – можливість почути, як реформа відбувається в інших регіонах і в 
цілому в країні. Якби нічого позитивного не відбувалося, ні про що було б 
говорити, мабуть, і конкурсу не було. Якщо ж є – значить, є результати. Позитивні 
чи негативні – інше питання, але вони є!

ЮЛІЯ КОНДРАТЬЄВА
Газета «Зоря Полтавщини»

Конкурс журналістських робіт привернув увагу представників ЗМІ до теми 
децентралізації. А підготовлені журналістами матеріали допомогли 
поінформувати суспільство, зокрема, ознайомити з кращими практиками 

успішних громад.

ІЛОНА ЛЕВЧЕНКО
Черкаський часопис «Сільські обрії»


