До уваги органів місцевого самоврядування Запорізької області!
Стартував Конкурс
«Кращі практики місцевого самоврядування» 2018 року
Розпочався Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» у
2018 році для органів місцевого самоврядування всіх рівнів.
Метою Конкурсу є відбір, відзначення і поширення кращих практик за
темами:
1. Практики розвитку, засновані на власних стратегіях, проектах
та ресурсах.
Це можуть бути практики розвитку регіону/району/громади,
реалізовані у рамках власної стратегії розвитку та за рахунок власних
ресурсів (у тому числі, не менш як 50% — за кошти місцевого бюджету),
наприклад:
— розбудова соціальної інфраструктури;
— громадські простори;
— туристичні об’єкти, програми та маршрути;
— освітні, культурні, молодіжні, спортивні проекти;
— ІТ-інфраструктура та технології;
— інші практики розвитку відповідно до визначених стратегічних цілей.
2. Формування безпечного життєвого середовища.
Приклади таких практик:
— комплексні рішення (центри безпеки, системи оповіщення населення);
— забезпечення правопорядку, громадської безпеки (муніципальна варта);
— забезпечення пожежної безпеки (добровільні пожежні дружини);
— вирішення проблеми сміття (системи роздільного збирання, утилізації);
— підвищення безпеки на дорогах (тротуари, освітлення пішохідних
переходів);
— створення комфортної транспортної інфраструктури;
— забезпечення екологічної безпеки, переходу на відновлювальні джерела
енергії;
— створення та функціонування структур, платформ з управління безпекою.
3. Інклюзивність регіонального та місцевого розвитку.
Інклюзивне суспільство – це суспільство, в якому усі його члени мають
рівні можливості. Приклади:
— формування інклюзивного середовища – коли всі люди, незалежно від
їхніх особливостей, мають рівні права та можливості;
— забезпечення для людей з особливими потребами доступності до
інформації та до ресурсів;

— приклади залучення різних категорій населення, зокрема соціально
вразливих;
— молодіжні ради при органі місцевого самоврядування, творчі майстерні та
інші молодіжні формати участі в розвитку;
— ради старійшин та інші формати участі літніх людей у розвитку;
— жіночі ради та інші формати залучення жінок до справ громади;
— практики розвитку, засновані на культурному, етнічному та іншому
різноманітті.
Прийом заявок триватиме до 30 вересня.
Відзначення переможців традиційно відбудеться наприкінці року.
Партнером Мінрегіону в проведенні Конкурсу є Програма РЄ
«Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»
Детальніше про Конкурс можна дізнатися ТУТ.
Нагадаємо, що протягом 2014 – 2017 років кращими визнано 108
практик.

