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Положення 

про проведення Конкурсу  
Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Успішне  самоврядування  Вінниччини» 
 

Мета конкурсу 

Метою Конкурсу є:  

- відзначення кращих місцевих рад та представників органів місцевого 

самоврядування; 

- просування Вінниччини як успішного регіону з висококваліфікованими 

управлінцями та спеціалістами; 

- підвищення рейтингу області серед інших регіонів України. 

 

Організатор Конкурсу 

Конкурс проводиться Вінницькою обласною Асоціацією органів місцевого 

самоврядування. Переможців Конкурсу визначає Правління Асоціації після 

опрацювання заявки кандидатів та виставлення балів  Секретаріатом Асоціації. 

Конкурс проводиться раз в рік з відзначенням переможців до Дня місцевого 

самоврядування в Україні (7 грудня). Офіційні умови Конкурсу розміщуються 

на сайті Асоціації www.sg.vn.ua . 

 

Категорії Конкурсу: 

- Успішна рада; 

- Ініціативний голова; 

- Професійна посадова особа місцевого самоврядування;  

- Відповідальний депутат; 

- Кращий активіст територіальної громади. 

 

Умови участі в конкурсі: 

Участь в Конкурсі беруть номінанти з територіальних громад – членів 

Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування. 

Номінувати кандидатів на участь в Конкурсі мають право місцеві ради. 

Підставою для участі у конкурсі є рішення сесії відповідної ради. 

 

Інформація, що має міститись в заявці на участь в Конкурсі: 

В заявці на участь в Конкурсі має бути зазначено: 

http://www.sg.vn.ua/


Для ради -  назва ради, її юридична адреса, характеристики ради (кількість 

жителів, інфраструктура, річний бюджет за 3 роки та інше, довідки по 

основним критеріям для місцевої ради. 

Для решти категорій Конкурсу - прізвище, ім’я та по-батькові номінанта, 

його офіційна посада, надана біографія номінанта, його характеристика 

(підготовлена організацією, яка номінує кандидата) та офіційна рекомендація з 

зазначенням категорії конкурсу. Також до заявки можуть бути додані і інші 

рекомендаційні листи від підприємств, установ, громадських організацій, тощо. 

Крім того, заявка має містити інформацію, критерій  щодо: 

 

Для місцевої ради: 

 - Темпи розвитку соціальної сфери та інфраструктури з початку каденції. 

 -  Показники власних доходів на 1-го мешканця (грн./осіб).   

 -  Надання адміністративних послуг населенню. 

 -  Впровадження новітніх технологій. 

 -  Впровадження енергозберігаючих технологій.  

 -  Покращення стану місцевої інфраструктури: ремонт (будівництво) доріг,  

водогонів, каналізаційних та енергетичних мереж.  

   -  Про стан довкілля, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів на території громади. 

 - Скільки реалізовано проектів розвитку територіальної громади, та які 

вони мали наслідки? 

 -   Інтернет-ресурс на території територіальної громади. 

- Чи має громада партнерські контакти з закордонними партнерами і 

якщо має, то з якими, якого роду контакти (усні домовленості, листи 

намірів, партнерські угоди і т.і.)? 

 

За результатами опрацювання  вказаних  критерій, є можливість набрання 

50 балів. Кожний критерій оцінюється від 1 до 5 балів.   

 

Для голови місцевої  ради: 

-   Кількість об’єктів соціальної і культурної інфраструктури побудовано,  

капітально відремонтовано (на суму) з початку каденції? 

- Скільки нових робочих місць праці було створено за період каденції 

керівника ОМС? 

- В скількох грантових програмах за період каденції керівника ОМС 

взяла участь територіальна громада? 

- Яка сума залучених коштів з грантових джерел, та ресурсів партнерів 

(як бюджетних так і позабюджетних) була залучена  за період каденції 

керівника ОМС? 

- Скільки міжнародних проектів (в т.ч. обмінів, стажувань, вивчення 

досвіду і т.д.) було реалізовано за період каденції керівника ОМС? 

 -    Впровадження новітніх технологій. 

- Наявність консультативно-дорадчих органів при ОМС, кількість 

інститутів громадянського суспільства, з якими наявна співпраця в 

громаді? 

 



За результатами опрацювання  вказаних  критерій, є можливість набрання 

35 балів. Кожний критерій оцінюється від 1 до 5 балів.   

 

Для посадової  особи ОМС: 

- Інноваційні заходи та «добрі практики», що використовуються 

номінантом в роботі; 

- Вдосконалення професійних навичок шляхом застосування сучасних 

інформаційних технологій; 

- Відповідальність, професійність, креативність в роботі, порядність; 

- Підвищення кваліфікації; 

- Робота зі зверненнями громадян, рівень авторитету в колективі, серед 

депутатського корпусу відповідної ради. 

        

         За результатами опрацювання  вказаних  критерій, є можливість набрання 

25 балів. Кожний критерій оцінюється від 1 до 5 балів.   

 

 Для депутата: 

- Скільки проектів рішень, депутатських звернень та інших форм 

депутатської активності було реалізовано номінантом за період 

каденції? 

- Кількість реалізованих звернень громадян? 

- Кількість виконаних та реалізованих передвиборчих обіцянок; 

- Інші гарні справи, які характеризують депутата. 

 

          За результатами опрацювання  вказаних  критерій, є можливість набрання 

20 балів. Кожний критерій оцінюється від 1 до 5 балів.   

 

Для  активіста територіальної громади: 

- Кількість проектів, реалізованих спільно з ОМС; 

- Кількість реалізованих проектів, направлених на розвиток громади; 

- Участь в роботі консультативно-дорадчих органів при ОМС. 

- Інші соціально важливі заходи, реалізовані  в співпраці з ОМС. 

           

         За результатами опрацювання  вказаних  критерій, є можливість набрання 

20 балів. Кожний критерій оцінюється від 1 до 5 балів.   

 

До заявки можуть бути надані і інші документи, які характеризують 

номінанта. 

Заявки на участь в конкурсі направляються на електронну адресу Асоціації  

org.voaoms@gmail.com  або листом чи особисто за адресою Асоціації: 21050    

м. Вінниця, вул. Соборна, 72, каб. 313. 

Заявки мають надійти до 16-00 до 31 жовтня 2017 року, а у випадку з 

надсиланням поштою дата визначається за поштовим штемпелем. 

 

Визначення переможців 

До 15 листопада 2017 року Секретаріат Асоціації проводить ознайомлення 

з заявками на участь в Конкурсі. Після ознайомлення Секретаріат Асоціації 

визначає потенційних  переможців у кожній номінації. Потенційні   переможці 

mailto:org.voaoms@gmail.com


конкурсу визначатимуться за кількістю найбільше  набраних балів. Після 

визначення потенційних переможців Секретаріат Асоціації передає інформацію 

з виставленими балами Правлінню Асоціації.   

Рішення про переможців  приймається простою більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів Правління Асоціації. 

Рішення Правління щодо визначення переможців Конкурсу оформляється 

протоколом. 

 

Нагородження переможців Конкурсу. 

Нагородження проводиться під час (Загальних зборів Асоціації) урочистих 

заходів, присвячених Дню місцевого самоврядування в Україні. На урочистості 

запрошуються всі номінанти у всіх категоріях. 

Переможці оголошуються по кожній категорії окремо. Переможці 

отримують Відзнаку та  грошову винагороду відповідно до номінацій:  

 -    Успішна рада:  

Перша премія – 10 тисяч гривень. 

- Ініціативний  голова: 

Перша премія – 5 тисяч гривень. 

- Професійна  посадова особа місцевого самоврядування:  

Перша премія – 3 тисячі гривень. 

- Відповідальний  депутат:  

Перша премія – 3 тисячі гривень. 

- Кращий активіст територіальної громади:  

Перша премія – 3 тисячі гривень. 

      Переможці отримують право використовувати офіційний титул                 

«Успішне самоврядування Вінниччини» під час розміщення інформації 

про себе, свій орган місцевого самоврядування та громаду. 

Переможці, що були відзначені в окремій категорії, не можуть бути 

повторно номіновані в цій категорії в наступні роки. 

Інформація про переможців конкурсу, номінантів в кожній з категорій 

розміщується в «Віснику місцевого самоврядування», на офіційному сайті 

Асоціації та в інших засобах масової інформації. 

Секретаріат Асоціації відповідає за організаційне забезпечення 

повноцінного проведення Конкурсу, організацію нагородження та поширення 

інформації про переможців.  


