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Вступне слово

Чи може бути успішним кожне взяте 
окремо місто чи громада, коли 
Україна та й світ у цілому постали 
перед політичними, економічними та 
соціальними викликами? Чи існують 
готові рішення або успішні управлінські 
практики, що дають змогу ефективно 
надавати послуги мешканцям конкретної 
громади?

Згідно з останнім звітом Ради Європи 
про вплив економічної кризи на місцеве 
самоврядування децентралізація та 
реформи, спрямовані на підвищення 
самостійності й ефективності місцевих 
влад, можуть допомогти країнам 
зменшити негативні наслідки кризи. 
Працюючи разом з людьми і для 
людей, починаючи з малого, але 
маючи на меті велике, тут і зараз 
в Україні народжуються справжні 
осередки належного, ефективного, 
демократичного врядування. Програма 
обміну кращими практиками місцевого 
самоврядування, впроваджувана 
Радою Європи, покликана зробити 
все необхідне, щоб такі приклади, 
управлінські моделі та рішення ставали 
взірцем для інших громад і місцевих 
керівників нової генерації. Виявлення та 
подальше поширення кращих практик 
місцевого самоврядування є цінним 
не лише для амбітних і прогресивних 
місцевих влад, а й для громадян і 
центрального уряду. Бо надає конкретні 
приклади, надихає на активну участь у 
житті громади та здійснення реформ.

Даніел Попеску,

директор Центру експертизи з питань 
реформи місцевого самоврядування



Мета програми – допомогти виявити, відзначити 
і поширити найкращі практики та корисні 
ініціативи органів місцевого самоврядування 
в Україні. Цій меті слугуватимуть два конкурси 
кращих практик, які буде організовано в 
2012–2014 роках. Учасники та переможці 
конкурсів отримають громадське визнання 
інновацій, обмінюватимуться досвідом 
втілення найкращих практик, що, своєю 
чергою, стимулюватиме підвищення стандартів 
місцевого самоврядування.

2012 року до участі в конкурсі запрошуються 
міста обласного та районного значення 1

Завдання Програми:

•	 виявити громади, які впровадили 
у свою діяльність кращі практики 
– успішні ініціативи або проекти 
у сфері місцевого управління, 
які чинять вагомий вплив на 
покращення життя громади;

•	 допомогти громадам, які досягли 
найкращих результатів, стати 
зразковими центрами, де зможуть 
навчатися представники інших 
громад;

•	 розповсюдити інформацію про 
ці успішні зразки управління, 
забезпечити громадське визнання 
корисних ініціатив;

•	 зробити внесок у розвиток 
громадянського суспільства 
через впровадження ефективного 
демократичного місцевого 
управління.

Партнери Програми

Програму впроваджує Центр експертизи з 
питань реформи місцевого самоврядування 
Ради Європи у партнерстві з Міністерством 
реґіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, 

Національною академією управління при 
Президентові України, Асоціацією міст України 
та Фондом «Східна Європа».

Переваги участі в Конкурсі кращих практик

Міста, які подадуть заявку на участь у Конкурсі 
кращих практик, отримають низку переваг, 
зокрема зможуть:

-     оцінити поточну якість своєї роботи;
-     пройти навчання та обмінятися досвідом;
-     отримати нагороду за перемогу та здобути 

громадське визнання свого досягнення.

Національна церемонія нагородження

Громади, які реалізували найкращі практики, 
буде названо на Національній церемонії 
нагородження у присутності представників 
Ради Європи, уряду України, асоціацій органів 
місцевого самоврядування, членів Наглядової 
ради Програми, представників місцевого 
самоврядування, засобів масової інформації.

Перша церемонія відбудеться у вересні 2012 
року і стане доброю нагодою поінформувати 
громадськість про досягнення переможців і 
привернути увагу суспільства.

Розповсюдження практик

Для подальшого поширення інноваційного 
досвіду представників громад, які втілили 
найкращі практики, буде запрошено до 
тренінгової програми, яка допоможе поліпшити 
навички:
-     презентації своїх вмінь і досягнень, завдяки 

яким практику визнано кращою;
-     підготовки тренінгових матеріалів і 

планування методології навчання для 
заходів з поширення досвіду;

-     відкритого спілкування та обговорення 
питань з громадянами.

Приклади кращих практик потраплять у 
публікації, присвячені інноваційним практикам 
місцевого самоврядування.

ЩО ТАКЕ ПРОГРАМА ОБМІНУ 
КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ?

1 2013 року буде проведено конкурс для сільських громад.



КОНКУРС КРАЩИХ ПРАКТИК 2012 РОКУ

Які теми обрано для конкурсу 2012 року?

Анкети для участі у конкурсі Програми обміну кращими практиками можна 
подавати за однією з трьох тем2 :

1.     Ефективне управління і надання громадських послуг.
2.     Підтримка місцевого підприємництва.
3.     Досвід залучення інвестицій і реалізація ґрантових програм.
4.     Участь громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні.
5.     Покращення житлово-комунальних умов і послуг.
6.     Соціальні програми.

ПРИКЛАДИ КРАЩИХ ПРАКТИК ЗА ЦІЄЮ ТЕМОЮ:

  організація ефективної системи 
надання послуг;

  впровадження системи 
управління якістю в діяльність 
виконавчих органів міської ради;

  розроблення та впровадження 
новітніх форм фінансового 
менеджменту;

  стратегічне планування 
місцевого розвитку;

  впровадження інформаційних 
технологій, електронного 
врядування тощо.

              Ефективне управління і 
надання громадських послуг
В умовах сучасної світової економічної 
кризи та фінансових труднощів однією 
з ключових інновацій місцевого 
самоврядування є створення системи 
ефективного управління. Органи 
місцевого самоврядування – це ті органи 
влади, які є найближчими до громадян 
і до яких передусім звертаються для 
вирішення своїх проблем та отримання 
послуг.

Впровадження новітніх управлінських методик у діяльність органів місцевого самоврядування 
набуває важливого значення. Адже цінність та ефективність місцевого управління для громадян 
– це раціональне виконання своїх функцій, орієнтованість на результат та якість обслуговування 
людей.

1

2 У брошурі представлено шість тем для вибору трьох, які має затвердити Наглядова рада.



Досвід залучення інвестицій і реалізації ґрантових програм
Залучення додаткових ресурсів у розвиток громади набуває важливого значення в умовах дефіциту 
місцевих бюджетів. Що відкритіша місцева влада до співпраці, що краще налаштована на роботу з 
міжнародними і вітчизняними інвесторами, донорськими організаціями та фондами, то активніше 
місто бере участь у різноманітних конкурсах і програмах і, відповідно, отримує сприяння та 
допомогу. Саме проекти міжнародної технічної допомоги, інвестиційні проекти, ґрантові програми 
часто допомагають містам формувати стратегічне бачення, розвивати міську інфраструктуру, 
вирішувати соціальні питання, підвищувати якість послуг для мешканців, активно співпрацювати з 
громадянами.

ПРИКЛАДИ КРАЩИХ ПРАКТИК ЗА ЦІЄЮ ТЕМОЮ:

  залучення коштів міжнародних 
донорських структур і місцевих 
інвесторів у розвиток міста;

  розвиток проектної діяльності 
для фінансування місцевих 
програм і розвитку об’єктів 
міської інфраструктури;

  створення сприятливих 

умов для інвестування у 
пріоритетних сферах розвитку 
територіальної громади;

  розроблення процедур випуску 
місцевих запозичень, планування 
та регулювання їхніх обсягів;

  реалізація соціальних 
ґрантових програм та ін.

 Підтримка місцевого підприємництва
Створення сприятливого середовища для 
розвитку підприємництва, стимулювання 
ділової ініціативи, зміцнення позицій 
малого та середнього бізнесу є одними 
з найпріоритетніших напрямів роботи 
органів місцевого самоврядування. 
Виявлення можливостей, за рахунок 
яких на місцевому рівні можна суттєво 
впливати на розвиток підприємництва 
навіть за загальних несприятливих 
умов, дає змогу підвищити їхню 
конкурентоспроможність, створити нові 
робочі місця.

ПРИКЛАДИ КРАЩИХ ПРАКТИК ЗА ЦІЄЮ ТЕМОЮ:

  реалізація місцевих програм 
підтримки та розвитку малого і 
середнього бізнесу;

  муніципальне кредитування 
суб’єктів малого 
підприємництва;

  створення інформаційно-
консультативних центрів для 
малого бізнесу;

  створення дозвільних центрів 
та ін.

3
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Участь громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні
Як свідчить досвід демократичних країн, їх успішний розвиток великою мірою обумовлений 
активною співпрацею місцевої влади з громадами у вирішенні місцевих проблем. 

Участь громадян є суттєвим елементом належного врядування на місцевому рівні і сприяє 
кращому місцевому самоврядуванню. Влада, дотримуючись принципів прозорості та 
підзвітності, демонструє відкритість для громади і налаштованість на краще задоволення її 
потреб. Громадяни, відчуваючи свою причетність до вирішення питань місцевого значення, 
усвідомлюють свою відповідальність і підтримують дії та рішення влади.

ПРИКЛАДИ КРАЩИХ ПРАКТИК ЗА ЦІЄЮ ТЕМОЮ:

  реалізація місцевих програм 
реформування ЖКГ;

  реорганізація управління жит-
лово-комунальним господар-
ством на рівні міста, створення 
конкурентного середовища для 
підприємств – надавачів послуг;

  впровадження енергозберіга-
ючих заходів і програм енергое-

фективності у бюджетній сфері 
та житловому господарстві;

  сприяння у створенні об’єднань 
співвласників багатоквартир-
них будинків (ОСББ) та органів 
самоорганізації населення (ОСН);

  вдосконалення систем вулич-
ного освітлення, покращення 
благоустрою міста та ін.

Покращення житлово-комунальних умов і послуг
Стабільна й ефективна робота системи ЖКГ – це запорука добробуту місцевих громад і 
процвітання населених пунктів. Загальновідомо, що сьогодні ЖКГ потребує реформування. 
Реформа ЖКГ має бути законодавчо, організаційно та економічно забезпечена на чотирьох 
рівнях: на рівні державних органів виконавчої влади; місцевих адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування; житлово-комунальних підприємств різних форм власності; споживачів послуг. 
Серед основних завдань у цій сфері – підвищення якості надання послуг споживачам завдяки 
механізмам ринкової конкуренції, залучення інвестицій для технічного переоснащення галузі, 
впровадження енергоефективних технологій, створення інституту ефективного власника житла.

ПРИКЛАДИ КРАЩИХ ПРАКТИК ЗА ЦІЄЮ ТЕМОЮ:

  впровадження механізмів 
участі громадян у процесі 
прийняття рішень на місцевому 
рівні – громадські слухання, 
громадські ради, громадські 
ініціативи тощо;

   інноваційне та ефективне ін-
формування громадськості про 
діяльність органу місцевого само-
врядування, забезпечення відкри-
тості та підзвітності влади;

  прийняття рішень органів 
місцевого самоврядування на 

основі опитування громадської 
думки, громадський моніторинг 
виконання місцевих програм;

  залучення місцевих 
громадських організацій до 
організації надання послуг, 
підтримка ініціатив і проектів 
громадських організацій;

    підтримка діяльності органів 
самоорганізації населення, 
вуличних і квартальних 
комітетів та ін.
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6.     Соціальні програми

Успішна реалізація державної соціальної політики великою мірою залежить від діяльності у цій 
сфері органів місцевого самоврядування, оскільки на місцевому рівні забезпечується функціонування 
переважної більшості об’єктів соціальної інфраструктури, безпосереднє надання населенню 
соціальних послуг, різних видів допомоги тощо.

Саме на рівні громади завдяки прийняттю ефективних управлінських рішень є можливість підвищити 
якість соціального обслуговування, підтримати вразливі верстви населення, залучити додаткові 
ресурси та впровадити інноваційні підходи.

 

Які критерії відбору кращих практик?

 Окрім представлення практики, проекту або інновації за однією з пропонованих тем, містам 
необхідно продемонструвати відповідність критеріям і підтвердити готовність поширювати кращий 
досвід для впровадження в інших громадах.

ПРИКЛАДИ КРАЩИХ ПРАКТИК ЗА ЦІЄЮ ТЕМОЮ:

  створення центрів для обслуго-
вування інвалідів і самотніх осіб 
літнього віку;

  соціальна підтримка дітей з 
обмеженими можливостями;

  залучення громадських орга-
нізацій до реалізації соціальних 
проектів;

  впровадження сучасних тех-
нологій приймання громадян та 

автоматизованих систем для 
оформлення соціальної допомоги;

  організація притулків для без-
домних громадян;

  підтримка сімейних форм ви-
ховання, організація дитячих 
будинків сімейного типу;

  працевлаштування тимчасово 
безробітних, залучення їх до гро-
мадських робіт та ін.

Ініціатива 
ініційована органами місцевого 
самоврядування

Інноваційність 
пропонує новий підхід до 
вирішення проблеми

Ефективність 
демонструє дієве ефективне 
використання місцевих 
ресурсів

Результативність і 
впливовість 
показує успішні результати 
впровадження, вирішує 
відповідну проблему та 
демонструє позитивний вплив 
на життя громади

Сталість результатів 
нововведення продовжує 
працювати, вдосконалюється 
і придатне до використання в 
інших громадах

Місцева ініціатива або проект мають відповідати таким критеріям:
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Як відбиратимуть кращі практики?

Практики відбере та затвердить Правління Програми, яке складається з Наглядової ради та 
Конкурсної комісії.

Наглядова рада Програми складається з представників:
•	 Ради Європи;
•	 Секретаріату Кабінету Міністрів України;
•	 Адміністрації Президента України;
•	 Верховної Ради України (Комітету з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування; Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 
господарства та реґіональної політики);

•	 Міністерства реґіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України;

•	 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
•	 Міністерства юстиції України;
•	 Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України;
•	 Національної академії державного управління при Президентові України;
•	 Асоціації міст України;
•	 Української асоціації районних та обласних рад.

Наглядова рада визначає теми та критерії відбору практик, здійснює моніторинг та оцінює 
успішність впровадження Програми, контролює процес відбору прикладів практик і схвалює його 
результати.

Конкурсна комісія – це група незалежних експертів, представників донорських організацій для 
трьох тем, обраних для Програми. Склад Конкурсної комісії затверджує Наглядова рада.

Комісія оцінює та рекомендує кращі практики Наглядовій раді через:

-     відбір і складання списку органів місцевого самоврядування – претендентів на перемогу в Конкурсі 
за підсумками опрацювання поданих заявок та анкет;

-          здійснення перевірних візитів до міст, що увійшли у список, слухання презентацій практик і 
реалізованих ідей.

На основі оцінки заповнених анкет відповідно до наведених критеріїв Конкурсна комісія складе 
список з 12 фіналістів. Влітку 2012 року представників міст-фіналістів буде запрошено на спільне 
засідання Наглядової ради та Конкурсної комісії Програми для презентації своїх кращих практик.

За підсумками презентацій і візитів у громади члени Наглядової ради та Конкурсної комісії визначать 
по два міста-переможця за кожною з трьох тем Конкурсу. Інші фіналісти отримають сертифікати 
учасників Програми обміну кращими практиками.
 
Усі органи місцевого самоврядування, які подадуть анкети та заявки на участь у Конкурсі, буде 
поінформовано про результати та відібрану групу фіналістів. Восени 2012 року всіх їх запросять на 
Національну церемонію нагородження.



Як стати учасником?

Зацікавлені органи місцевого самоврядування можуть заповнити спеціальну анкету, яка додається до 
цього буклета, і надіслати її звичайною поштою або електронною поштою до Фонду «Східна Європа» 
не пізніше 1 квітня 2012 року.

Анкети можуть подавати тільки особи, уповноважені представляти орган місцевого самоврядування.

Не існує обмеження щодо подання заявки лише за однією темою. Тобто один учасник може подати 
заявку на участь у конкурсі за однією, двома або трьома темами. Анкета має бути заповнена за 
кожною темою окремо. У Конкурсі 2012 року розглядатимуться практики, реалізовані у період 2009–
2011 роки, але не раніше 1 січня 2009 року.

ФОНД «СХІДНА ЄВРОПА»
вул. Велика Васильківська, 55, 3 поверх

Київ, 03680

або електронною поштою на адресу: 
info@eef.org.ua

Електронна версія анкети доступна 
на сайті: www.eef.org.ua

Додаткову інформацію можна 
отримати за тел.: (044) 200-38-24, 

200-38-25, 200-38-26



МЕТА: підтримка України у створенні сильної та 
ефективної системи місцевого самоврядування 
через запровадження інноваційних 
європейських моделей врядування, 
розроблених Центром експертизи з питань 
реформи місцевого самоврядування Ради 
Європи.

ЗАВДАННЯ: розбудова спроможностей органів 
місцевого самоврядування в управлінні 
фінансами, покращенні ефективності 
управління, розробці та моніторингу 
дотримання етичних стандартів, посиленні 
лідерських спроможностей керівників.

ПІДХІД: для забезпечення дієвості європейських 
моделей місцевого самоврядування в 
українських реаліях провідні українські та 
міжнародні експерти у співробітництві з містами 
адаптують інструментарій Ради Європи до 
вітчизняних нормативно-правових і соціально-
економічних умов.

ТРИВАЛІСТЬ: 1 квітня 2011 року – 31 березня 
2014 року.

ФІНАНСУВАННЯ: уряд Данії (DANIDA) та 
Швейцарська Конфедерація.

ПАРТНЕРИ: Міністерство реґіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
України, асоціації місцевих влад, Національна 
академія державного управління при Президентові 
України.

УЧАСНИКИ: 24 міста з 14 областей України 
(Бердянськ, Бориспіль, Брянка, Вінниця, 
Вознесенськ, Дніпропетровськ, Євпаторія, 
Житомир, Коростень, Кривий Ріг, Куп’янськ, 
Львів, Мелітополь, Миколаїв, Одеса, 
Павлоград, Путивль, Славутич, Суми, 
Тростянець, Українка, Хмельницький, Чугуїв, 
Южноукраїнськ) і 6 областей (Волинська, 
Донецька, Одеська, Тернопільська, Харківська, 
Чернігівська).

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ РАДИ ЄВРОПИ 
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»




