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ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс «Краще місто»
з номінаціями «Мобільність» і «Повітря»

I. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок організації та процедуру проведення конкурсу «Краще
місто» (далі - Конкурс).
2. Конкурс проводиться з метою визначення кращого міста України з точки зору сталого
розвитку і захисту довкілля.
3. Завданнями Конкурсу є:
-

узагальнення і поширення кращих українських та світових практик у сфері сталого
міського розвитку та захисту довкілля;
обмін досвідом між містами з метою сталого розвитку та захисту довкілля;
заохочення міст до покращення і провадження політики сталого розвитку, що
враховує захист довкілля;
проведення заходів з метою популяризації сталого розвитку і захисту довкілля.

4. Ініціатором та організатором Конкурсу є громадська організація “Центр екологічних
інціатив ГО “Екодія”. Конкурс реалізується за підтримки Шведського товариства охорони
природи, Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Міжнародного фонду “Відродження”.
5. Конкурс базується на принципах відкритості, конкурентності, рівності, відсутності
конфлікту інтересів та партисипативному залученні представників та представниць міст і
громадськості.
6. Організаційна структура Конкурсу включає Експертне журі Конкурсу і Секретаріат
Конкурсу.
7. Прийом заявок від міст на участь у Конкурсі відбувається з 16 червня 2021 по 31 липня
2021, шляхом реєстрації в електронній формі на сайті www.ecoaction.org.ua.
8. Вручення нагород відбудеться восени 2021 року.

II. Експертне журі Конкурсу

1. Експертне журі Конкурсу створюється для оцінки отриманих заявок та для забезпечення
зваженого та справедливого підходу до ухвалення рішень у рамках Конкурсу.
2. До Експертного журі Конкурсу за згодою можуть входити:
-

представники ініціаторів та організаторів Конкурсу;
представники центральних органів виконавчої влади, які не є безпосередньо
залученими у діяльність органів місцевого самоврядування;
представники громадських організацій та ініціатив громадського суспільства;
спеціалісти та експерти у сфері сталого розвитку, розвитку міст, захисту довкілля;
представники засобів масової інформації.

3. Завданнями Експертного журі Конкурсу є:
1) розгляд та аналіз заявок, що надійшли для участі в Конкурсі;
2) оцінка заявок на основі критеріїв конкурсного відбору, статистичної інформації та
з урахуванням результатів голосування громадськості;
3) визначення міст - переможців Конкурсу.
4. Члени Експертного журі Конкурсу беруть участь у роботі на безкоштовній основі.
6. Склад Експертного журі Конкурсу формується за запрошеннями та заявками на участь у
журі, і публікується на сторінці Конкурсу на сайті ГО “Екодія”. Мінімальне число учасників
Експертного журі - 5 осіб, максимальне число - не обмежується.
7. Організаційними формами роботи членів Експертного журі Конкурсу є:
-

Оцінка заявок відповідно до критеріїв Конкурсу та статистичної інформації, з
урахуванням голосування громадськості (у форматі Excel) та
Засідання у форматі онлайн (за допомогою засобів електронного зв’язку), у т.ч.
Фінальне Засідання, на якому члени Експертного журі Конкурсу приймають рішення
про визначення міст - переможців Конкурсу.

8. Засідання Експертного журі Конкурсу вважається правомочним, якщо на ньому присутні
не менше як 51% його складу.
9. Експертне журі Конкурсу визначає Голову Експертного журі шляхом простого голосування
на першому засіданні журі.
10. Члени Експертного журі Конкурсу та Секретаріату Конкурсу зобов’язані не допускати
конфлікту інтересів під час розгляду пропозицій. Конфлікт інтересів визначається згідно із
Законом України “Про запобігання корупції”. Перед початком розгляду пропозицій член
Експертного журі Конкурсу зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та
надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним
обов’язків. Член Експертного журі Конкурсу, в якого виявлено конфлікт інтересів,
утримується від оцінки тієї заявки та голосування щодо тієї заявки, у якій міститься конфлікт
інтересів.

11. Кожен член Експертного журі Конкурсу здійснює оцінку заявок відповідно до критеріїв
конкурсу та аналізу статистичної інформації, з урахуванням голосування громадськості, у
файлі Excel. Отримані результати оцінок по категоріям зважуються відповідно до
затверджених коефіцієнтів та підсумовуються на основі оцінок усіх членів Експертного журі
Конкурсу.
12. На Фінальному Засіданні Експертне журі Конкурсу збирається з метою переглянути
отримані оцінки та затвердити міста - переможців на підставі найвищого сумарного балу. У
разі якщо кілька міст отримали однаковий бал, рішення про обрання міста - переможця
вирішується голосуванням на Фінальному Засіданні Експертного журі Конкурсу і
протоколюється.
13. Рішення Експертного журі Конкурсу ухвалюється на підставі обрання найвищого
сумарного балу оцінки за критеріями. У разі потреби голосування Експертного журі
Конкурсу, рішення ухвалюються шляхом голосування більшості присутніх на засіданні
Експертного журі Конкурсу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови
Експертного журі Конкурсу.
14. Засідання Експертного журі Конкурсу, у т.ч. Фінальне Засідання відбуваються у форматі
онлайн за допомогою Zoom або Teams.
15. У разі неможливості бути присутнім на Засіданні, член Експертного журі конкурсу
повідомляє інших членів Експертного журі та Секретаріат Конкурсу про свої рішення з
питань порядку денного засідання напередодні проведення цього засідання.
16. Рішення Експертного журі Конкурсу оформлюються протоколом та фінанльним
протоколом, як підписує Голова Експертного журі Конкурсу, а у разі відсутності Голови головуючий, який проводить засідання.
17. Під час ухвалення рішень члени Експертного журі Конкурсу керуються критеріями
оцінки заявок, статистичною інформацією, ключовими пріоритетами сталого розвитку,
викладеними в українському перекладі на сайті Кабінету Міністрів України
(https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina) та принципами захисту
довкілля на сторінці ГО “Екодія” (https://ecoaction.org.ua/diyalnist).

III. Секретаріат Конкурсу
1. Секретаріат Конкурсу забезпечує:
-

-

поточну роботу з організації конкурсу,
визначення строків проведення Конкурсу у відповідному році,
відповідає за підготовку засідань Експертного Журі Конкурсу та імплементацію його
рішень,
комунікацію в межах Конкурсу з ключовими аудиторіями, органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування та громадським середовищем, іншими
зацікавленими сторонами,
презентацію результатів Конкурсу та нагородження міст - переможців Конкурсу.

2. Секретаріат Конкурсу складається з працівників та працівниць ГО “Центр екологічних
ініціатив “Екодія”. Склад Секретаріату Конкурсу формується Наказом ГО “Центр екологічних
ініціатив “Екодія”.

IV. Процедура проведення Конкурсу
1. Процедура проведення Конкурсу передбачає:
-

-

оголошення про початок та строки проведення Конкурсу на сайті ГО “Центр
екологічних ініціатив “Екодія”;
публікацію складу Експертного журі та Секретаріату Конкурсу, Положення про
Конкурс, критеріїв оцінки, та форми онлайн-заявок на сайті ГО “Центр екологічних
ініціатив “Екодія”;
прийняття заявок через форму онлайн-заявок;
оголошення про початок громадської оцінки заявників Конкурсу та публікація форми
оцінки громадськостю;
розгляд та аналіз оцінок Експертним журі Конкурсу на основі заявок, критеріїв
відбору, статистичної інформації та з урахуванням оцінки громадськості;
ухвалення рішення про міста-переможців Конкурсу;
нагородження міст-переможців і надання їм статусу “Краще місто: Мобільність” та
“Краще місто: Повітря” у відповідному році;
презентацію результатів Конкурсу та міст - переможців Конкурсу.

2. Міста можуть подавати заявки на одну або обидві номінації Конкурсу (номінації
“Мобільність” та “Повітря”). У разі подання заявки на дві номінації, міста мають заповнити
дві форми заявок, по одній для кожної номінації.
3. Заявку від міста подає представник чи представниця мерії, виконавчого комітету або
ради міста, у т.ч. депутати та помічники депутатів. Заявка подається у онлайн-форматі.
4. З метою врахування різних можливостей міст різного розміру, у кожній номінації будуть
визначені міста-переможці у двох категоріях:
-

міста до 100 тис. населення,
міста від 100 до 250 тис. населення,
міста понад 250 тис. населення.

Кількість населення обліковується відповідно до даних Державної служби статистики
станом на 1 число 1 місяця поточного року.
5. Статистична інформація про діяльність міста збирається Експертним журі та
Секретаріатом конкурсу з офіційних джерел (сайти www.open.data.gov.ua, управлінь
статистики міст і областей, Державного управління статистики, офіційні сайти міст та
областей, дані зі стратегій, концепцій, програм, планів тощо), а в разі відсутності офіційних
джерел - на підставі експертних оцінок та даних громадськості.

6. Місто-переможець має право знову брати участь у Конкурсі у тій самій номінації не
раніше ніж через два роки після отримання статусу «Краще місто» у певній номінації. Місто
може подавати заявку на іншу номінацію, в якій не перемогло у попередньому році.
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Додаток 1.

Конкурс “Краще місто”
Критерії оцінки

Положення про Конкурс

Номінація “Мобільність”
Категорія

Запитання для оцінки категорії

1. Політика у сфері громадського транспорту
Чи є у населеному пункті стратегії, плани дій, програми соціальноекономічного розвитку тощо, які включають розвиток громадського
транспорту?
Чи є у місті План сталої міської мобільності?
Чи є у населеному пункті електричний громадський транспорт (трамвай,
тролейбус, метро, міська електричка)?
Чи з'явилися покращення у сфері громадського транспорту за 2020 рік?
Чи є у населеному пункті смуги для громадського транспорту?
Яку суму з бюджету міста (загальний і спецфонд) було виділено на розвиток
та обслуговування громадського транспорту?
2. Політика у сфері автотранспорту
Чи є затори у години пік?
Яка ситуація з паркуванням?
Чи платна парковка?
Яку суму з бюджету міста (загальний і спецфонд) було виділено на ремонт,
реконструкцію, нове будівництво доріг?
3. Політика у сфері мікромобільності
Чи є у місті стратегія, план, концепція, програма розвитку велосипедної
інфраструктури?
Ск кілометрів вд/велосмуг є у місті?
Яку суму з бюджету міста (загальний і спецфонд) було виділено на розвиток
та обслуговування велосипедного транспорту/мікромобільності?
Скільки смертельних випадків у ДТП з велосипедистами трапилося у 2020
році?
4. Політика у сфері пішохідного руху
Чи є у місті пішохідні вулиці або площі?
Скільки смертельних випадків у ДТП з пішоходами трапилося у 2020 році?
Чи є у місті план зменшення смертельних випадків за участі пішоходів?
Чи були у місті нещодавно збудовані елементи сповільнення трафіку?
5. Викиди від транспорту

На скільки збільшилася купівля авто за останній рік, порівняно з попереднім?
Скільки старих авто ввезли в місто за останній рік?

Номінація “Повітря”
Категорія

Запитання для оцінки категорії

1. Контроль за якістю повітря
Кількість існуючих автоматизованих постів моніторингу якості повітря у
цифровому значенні та % відповідно до потреби міста
Чи встановлені у місті датчики альтернативного моніторингу якості повітря?
Чи показники цих датчиків покращилися чи погіршилися за останній рік,
порівняно з попереднім?
2. Викиди від транспорту
На скільки збільшилася купівля авто за останній рік, порівняно з попереднім?
Скільки старих авто ввезли в місто за останній рік?
Яку суму з бюджету міста (загальний і спецфонд) було виділено на розвиток
та обслуговування громадського транспорту?
Яку суму з бюджету міста (загальний і спецфонд) було виділено на розвиток
та обслуговування велосипедного транспорту/мікромобільності?
3. Викиди від промисловості
Чи є у місті або у близькості 20 км від нього промислові об'єкти (ТЕС, ТЕЦ,
хімічні, цементні, металургійні та сміттєспалювальні заводи)
Чи є поблизу міста або у місті ТЕС/ТЕЦ, що працює на вугіллі або мазуті?
Чи за останній рік (2020) була проведена робота щодо модернізації
підприємств задля зменшення викидів?
4. Врегулювання якості повітря
Яка площа зелених зон у місті?
5. Діяльність органів місцевого самоврядування задля покращення якості повітря
Чи публікуються дані про якість повітря в зручному для населення форматі?
Чи затверджено у місті Програму моніторингу якості повітря?
Скільки пропозицій від громадськості отримало місто під час розробки
Програми моніторингу якості повітря?
Як місто реагує на високі концентрації забруднюючих речовин у повітрі?
Чи місто співпрацює у питанні моніторингу якості повітря з громадськими
ініціативами моніторингу ?
Скільки скарг від громадян отримало місто у 2020 році?
Скільки скарг громадян з питань якості повітря отримало місто у 2020 році?

