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Про обласний конкурс журналістських робіт на краще висвітлення тематики 
реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик 
територіальних громад Донецької області

Керуючись статтями 1, 4, 6 Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації», статтями 17, 18 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», з метою підвищення інформованості та обізнаності мешканців 
Донецької області стосовно проведення реформи місцевого самоврядування 
і процесів децентралізації влади, конкретних прикладів розвитку громад, 
кращих практик місцевої і регіональної демократії:

1. Затвердити Положення про обласний конкурс журналістських робіт на 
краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, 
децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Донецької 
області, що додається.

ДОНЕЦЬКА ОДА

237/5-18 від 19.02.2018
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2. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) 
забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію 
до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області 
в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 
департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації 
(Биченко), контроль -  на заступника голови-керівника апарату 
облдержадміністрації Добряка С.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної 
військово-цивільної 
адміністрації 

19 лютого 2018 року № 237/5-18

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс журналістських робіт на краще висвітлення 

тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади 
та кращих практик територіальних громад Донецької області

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає умови, порядок організації та проведення 
обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики 
реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик 
територіальних громад Донецької області (далі -  Конкурс).

2. Мета Конкурсу -  сприяти демократичним змінам в Донецькій області 
через збільшення прихильності населення до реформи місцевого 
самоврядування та децентралізації влади шляхом підвищення обізнаності 
громадян з перевагами та здобутками реформи, а також кращими практиками, 
ініціативами й позитивними зрушеннями в розвитку громад через публікації та 
телепрограми, розміщені у національних, регіональних та місцевих засобах 
масової інформації (далі -  ЗМІ).

3. Завдання Конкурсу:
збільшити кількість та підвищити якість інформаційних матеріалів у ЗМІ 

щодо переваг та здобутків реформи місцевого самоврядування та підсилити 
інтерес представників національних, регіональних та місцевих ЗМІ до
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висвітлення інформації про кращі практики та результати вдосконалення 
системи місцевого самоврядування в громадах Донецької області;

поширити позитивний досвід впровадження реформи місцевого 
самоврядування та децентралізації влади, а також кращих практик громад 
та органів місцевого самоврядування Донецької області, спрямованих 
на підвищення ефективності місцевої влади, розбудову спроможності громад 
та збільшення добробуту населення;

привернути увагу населення області до широкого спектру позитивних 
аспектів та прикладів розвитку громад Донеччини.

4. Конкурс започатковується Донецькою обласною державною 
адміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією. Безпосередня 
організація та проведення Конкурсу здійснюється департаментом інформаційної 
та внутрішньої політики облдержадміністрації (далі -  Департамент) за участі 
представників Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна 
консолідація в Україні» (за згодою).

5. Захист персональних даних учасників Конкурсу здійснюється 
з урахуванням вимог законодавства України.

6. Учасники Конкурсу забезпечують дотримання авторських і суміжних 
прав відповідно до вимог законодавства України.

II. Терміни та інші модальності проведення Конкурсу

1. Датою початку Конкурсу є день публікації оголошення про його 
проведення. Оголошення про Конкурс і умови його проведення 
оприлюднюються на офіційному сайті облдержадміністрації та через інші засоби 
масової інформації на підставі розпорядження голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації про проведення Конкурсу.

2. Дата завершення прийому заявок та робіт на участь у конкурсі -  
15 вересня року, в якому проводиться Конкурс.

3. Кінцева дата підведення результатів Конкурсу та відзначення призерів -  
15 грудня року, в якому проводиться Конкурс.

III. Учасники та номінації Конкурсу

1. Учасниками Конкурсу є автори робіт, розміщених вперше у визначений 
в оголошенні про Конкурс період у національних, регіональних та місцевих 
друкованих та електронних ЗМІ усіх типів (телекомпанії, друковані та онлайн- 
медіа) та форм власності (державної, приватної, комунальної).

2. Призери Конкурсу визначаються в трьох номінаціях -  «Краща онлайн- 
публікація», «Краща публікація у друкованих ЗМІ», «Кращий відеоматеріал». 
Конкурсні матеріали оцінюються в межах номінацій відповідно до типу ЗМІ.
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IV. Загальні умови участі у Конкурсі

1. Для участі у Конкурсі його учаснику до 15 вересня року, в якому 
проводиться Конкурс, необхідно:

а) заповнити онлайн-заявку на участь у Конкурсі;
б) додати до онлайн-заявки публікації або відеозаписи, які автор подає 

на Конкурс. Файли з публікаціями та відеозаписи мають бути попередньо 
завантажені учасниками на файлообмінні, хмарні сервіси або у мережі YouTube, 
Vimeo, SoundCloud. Посилання на них мають бути обов'язково зазначені у заявці.

2. Кожен учасник може подати на Конкурс не більше однієї роботи 
за кожною з номінацій, оформивши їх окремими конкурсними онлайн-заявками.

3. На Конкурс приймаються роботи, що висвітлюють аспекти процесу 
реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади 
та відповідають наступній тематиці:

реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
(мета, завдання, зміст, очікувані результати та переваги реформ, спрямованих на 
децентралізацію та розбудову місцевого самоврядування);

добровільне об’єднання територіальних громад (реалізація Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад»);

співпраця територіальних громад (реалізація Закону України «Про 
співробітництво територіальних громад»);

фінансова та податкова децентралізація (здобутки громад від реалізації 
положень оновлених Бюджетного та Податкового кодексів України, нової 
регіональної політики включно з функціонуванням Державного фонду 
регіонального розвитку);

кращі практики громад та органів місцевого самоврядування області 
(досвід органів місцевого самоврядування Донецької області з питань соціально- 
економічного розвитку територій, їх відповідність європейським стандартам і 
світовим тенденціям);

принцип субсидіарності та розмежування повноважень (ресурсна 
підтримка місцевого і регіонального розвитку, забезпечення балансу 
загальнодержавних інтересів з інтересами населення регіонів і територіальних 
громад).

4. До участі в Конкурсі не допускаються роботи, що містять політичну 
рекламу, а також пропагують насильство, релігійну та етнічну ворожнечу, 
породжують дискримінацію, здатні зробити негативний вплив на суспільну 
мораль і становлять загрозу фізичному, інтелектуальному і морально- 
психологічному стану населення.

V. Вимоги до конкурсних медіа матеріалів

1. Подані на Конкурс матеріали повинні відповідати таким основним 
вимогам:



4

матеріали мають бути викладені українською мовою; 
матеріали мають бути опубліковані в ЗМІ вперше у році, в якому 

проводиться Конкурс;
матеріали мають відповідати тематичним пріоритетам Конкурсу; 
матеріали мають фахово висвітлювати тематику, коректно 

використовуючи необхідну термінологію;
матеріали мають містити актуальну інформацію, яка сприятиме розумінню 

суті реформи, висвітлюватиме кращі практики (здобутки, проекти, програми, 
корисні ініціативи тощо) органів місцевого самоврядування та/чи громади;

автори конкурсних медіа матеріалів мають дотримуватись етичних норм 
та стандартів журналістики (баланс думок і точок зору, об’єктивність, 
достовірність (посилання на джерела), відокремлення фактів від коментарів, 
точність, повнота представлення фактів та інформації з тематики тощо);

інформація у конкурсних роботах має бути викладена оригінально, 
креативно, з авторським підходом, враховуючи цільову аудиторію.

2. Вимоги до матеріалів, які учасники Конкурсу мають подати разом 
із конкурсною онлайн-заявкою:

1) для матеріалів номінації «Краща онлайн-публікація»:
текст статті в форматі .doc з посиланням (лінком) на першу публікацію 

матеріалу в онлайн-виданні та зазначенням дати першої публікації, при цьому 
шрифт має бути Times New Roman, розмір -  14, стиль -  звичайний, колір шрифту 
-  чорний, вирівнювання -  по ширині, відступ -  1,25 см, міжрядковий інтервал -  
1,15, автоматичне перенесення слів, кількість друкованих знаків публікації -  від 
2000 до 15000 др. зн.; загальний обсяг файлу не повинен перевищувати 10 Мб;

скріншот(и) екрану публікації у форматі .jpeg., що містить повний текст та 
дату публікації;

2) для матеріалів номінації «Краща публікація у друкованих ЗМІ»: 
текст статті в форматі .doc із зазначенням дати першої публікації,

при цьому шрифт має бути Times New Roman, розмір -  14, стиль -  звичайний, 
колір шрифту -  чорний, вирівнювання -  по ширині, відступ -  1,25 см, 
міжрядковий інтервал -  1,15, автоматичне перенесення слів, кількість 
друкованих знаків публікації -  від 2000 до 15000 др. зн.; загальний обсяг файлу 
не повинен перевищувати 10 Мб;

скановане зображення статті у верстці друкованого ЗМІ, де її було вперше 
опубліковано, а також першої/титульної сторінки цього ЗМІ з його реквізитами 
(назва, номер, дата випуску) у форматі .jpeg, .pdf;

3) для матеріалів номінації «Кращий відеоматеріал»:
відеозапис в форматі .mp4, .avi, при цьому хронометраж запису має бути 

від 1,5 хв. до 45 хв., загальний обсяг файлів не повинен перевищувати 700 Мб; 
сканована довідка із підтвердженням дати виходу відеоматеріалу.

3. Матеріали мають бути авторськими та не містити плагіату.
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4. Учасники Конкурсу забезпечують достовірність інформації, наданої 
організаторам Конкурсу у заявці та/або конкурсних матеріалах, а також 
дотримання норм авторського законодавства.

VI. Процедура оцінювання та визначення призерів Конкурсу

1. Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації утворюється конкурсна комісія з оцінювання 
та визначення призерів Конкурсу (далі -  Конкурсна комісія), затверджується її 
склад. До складу Конкурсної комісії входять голова, заступник голови, секретар 
та члени Конкурсної комісії. Конкурсна комісія складається з представників 
облдержадміністрації, громадськості та медійної спільноти (за згодою).

2. Формування Конкурсної комісії здійснюється на принципах 
збалансованості за тендерною ознакою і недискримінації.

3. Засідання Конкурсної комісії з метою визначення призерів Конкурсу 
проводяться до ЗО жовтня року, в якому проводиться Конкурс, за 
місцезнаходженням Департаменту.

4. В обговоренні представлених на Конкурс матеріалів беруть участь лише 
члени Конкурсної комісії.

5. Засідання Конкурсної комісії є правомочним у разі присутності на ньому 
більше половини її загального складу.

6. Серед поданих на Конкурс робіт в кожній з трьох номінацій 
визначаються по три призери. Призерами Конкурсу визнаються учасники 
Конкурсу, матеріали яких при оцінюванні Конкурсною комісією набрали три 
найбільші підсумкові оцінки в номінації. При цьому 1, 2, 3 місця визначаються 
за принципом чим вищу підсумкову оцінку отримала робота, тим вище місце 
призера (1 місце займає учасник з найкращою роботою).

7. Процедура оцінювання передбачає оцінку кожної поданої на Конкурс 
роботи в межах від 01 до 10 балів за кожним із наступних індикаторів:

1) актуальніть -  значимість викладеного матеріалу для висвітлення 
тематики конкурсної роботи, яке сприятиме розумінню суті реформи, 
допомагатиме у її більш ефективному впровадженні в громадах Донецької 
області та Україні загалом;

2) фаховість -  змістовність викладеного матеріалу за тематикою 
конкурсної роботи, повнота її розкриття та неупереджене висвітлення фактів, 
коректність застосування термінології та професійність викладення матеріалу;

3) креативність -  форма подачі та оригінальність викладення матеріалу, 
її оригінальність і художні переваги, авторський новаторський підхід;

4) дотримання журналістських стандартів та етичних норм -  баланс 
думок і точок зору, об’єктивність, достовірність (посилання на джерела),
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відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота висвітлення фактів 
та інформації з проблеми.

Підсумковою оцінкою за конкурсну роботу є середній бал, який дорівнює 
відношенню суми балів, отриманих за роботу, до кількості отриманих оцінок.

8. У разі виникнення конфлікту інтересів між членом Конкурсної комісії 
та учасником Конкурсу, обізнана про цей факт особа має невідкладно, але не 
пізніше одного робочого дня, письмово поінформувати голову Конкурсної 
комісії або його заступника щодо виникнення такого конфлікту. У разі наявності 
конфлікту інтересів, член Конкурсної комісії не оцінює роботу учасника, по 
відношенню до якого у нього виник зазначений конфлікт.

9. Рішення Конкурсної комісії про визначення і відзначення призерів у 
кожній з номінацій Конкурсу оформлюється протоколом. Список призерів 
затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації.

VII. Відзначення призерів Конкурсу

1. Відзначення призерів Конкурсу проводиться до 15 грудня 
року, в якому проводиться Конкурс.

2. Призери Конкурсу в кожній номінації відзначаються відповідно 
до розподілу обсягу видатків обласного бюджету на відзначення призерів 
Конкурсу.

3. Розподіл обсягу видатків обласного бюджету на відзначення призерів 
Конкурсу грошовими винагородами визначається розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
щороку.

4. Грошові винагороди призерам Конкурсу перераховуються на їх рахунки, 
відкриті в банківських установах за особистою заявою.

5. Представники Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна 
консолідація в Україні» можуть заснувати власні спеціальні призи в будь-якій 
з номінацій Конкурсу.

6. Підсумки Конкурсу висвітлюються на офіційному сайті 
облдержадміністрації та в місцевих засобах масової інформації.

VIII. Фінансове забезпечення Конкурсу

1. Відзначення призерів Конкурсу грошовими винагородами, 
виготовлення пам’ятних сувенірів та проведення церемонії відзначення 
здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.
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2. Обсяг видатків на відзначення призерів Конкурсу грошовими 
винагородами, виготовлення пам’ятних сувенірів та проведення церемонії 
відзначення визначається в межах коштів, передбачених на проведення 
Конкурсу в обласному бюджеті на відповідний рік.

3. Проведення конкурсу може фінансуватися також за рахунок інших 
джерел, не заборонених законодавством.

4. Оподаткування доходів призерів конкурсу здійснюється згідно 
з податковим законодавством України.

1. У разі виникнення спірних та інших питань щодо проведення Конкурсу 
чи незгоди учасника Конкурсу з рішенням Конкурсної комісії, він має право 
оскаржити рішення Конкурсної комісії у встановленому чинним законодавством 
порядку.

2. Питання, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно 
до законодавства України.

Положення про обласний конкурс журналістських робіт на краще 
висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади 
та кращих практик територіальних громад Донецької області підготовлено 
департаментом інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.

IX. Прикінцеві положення

Керівник
апарату облдержадміністрації О.І. Свинаренко

В.о. директора департаменту -----
інформаційної та внутрішньої )
політики облдержадміністрації Ґ Т і  Л.А. Биченко


