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Заступник голови Херсонської обласної ради Оксана
Рукавішнікова ініціювала започаткування проведення обласного
конкурсу журналістських робіт, спрямованих на популяризацію
досягнень реформи децентралізації.
«На сьогодні на Херсонщині об’єдналися лише 25% території
області. Якщо аналізувати кількість населених пунктів, то
об’єдналися 29% населених пунктів Херсонщини. Створено 27
об’єднаних територіальних громад, до яких увійшло 95 населених
пунктів», – повідомила Оксана Рукавішнікова.

Водночас досвід реалізації муніципальних реформ у різних
країнах світу свідчить: успіх реформи залежить від її
сприйняття та підтримки населенням. Досягнення цієї мети
можливе через поінформованість мешканців області про мету,
завдання та зміст реформаторської діяльності, її оперативне і
кваліфіковане висвітлення.
З огляду на це, та вивчивши досвід інших областей, депутат
Херсонської обласної ради Оксана Рукавішнікова запропонувала
започаткувати обласний конкурс журналістських робіт з тематики
«Впровадження реформи самоврядування та децентралізації
влади». Конкурс дозволить поширити позитивний досвід
впровадження
реформи
місцевого
самоврядування
та
децентралізації влади, а також кращих практик громад та
органів місцевого самоврядування Херсонської області,
спрямованих на збільшення ефективності місцевої влади,
розбудову спроможності громад та збільшення добробуту
населення. Привернути увагу населення області й зацікавлених
сторін до широкого спектра позитивних аспектів та прикладів
розвитку громад області.
Депутатське звернення щодо започаткування проведення конкурсу
було розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з
питань міжнаціональних відносин, культури, науки, освіти,
молодіжної політики, фізичної культури та спорту, курортнотуристичної діяльності. Присутні члени комісії одностайно
підтримали пропозицію щодо запровадження конкурсу та
делегували голові Херсонської обласної ради повноваження щодо
затвердження складу конкурсної комісії.
Згідно проекту Положення про конкурс обиратимуть по три кращі
роботи у трьох номінаціях – «Краща онлайн-публікація», «Краща
публікація у друкованих ЗМІ», «Кращий радіо- або
відеоматеріал». Окрім дипломів за І, ІІ та ІІІ місця на
переможців очікують грошові винагороди у розмірі: 15 тис. грн
(І місце), 10 тис. грн (ІІ місце), 5 тис. грн (ІІІ місце).
Фінансування

конкурсу
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реалізації у 2018 році обласної програми розвитку
інформаційного простору Херсонської області на 2017-2020 роки
з обсягом коштів обласного бюджету 100,0 тис. грн.

