Публічна етика
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Корупція у багатьох своїх формах є головною загрозою для
місцевого та регіонального врядування та демократії в Європі,
до якої органи державної влади мають вживати невідкладних
заходів.
Для протидії цьому виклику та надання місцевим та
регіональним
обраним
представникам
конкретних
інструментів, Конгрес Ради Європи затвердив «Дорожню карту
щодо запобігання корупції та просування публічної етики на
місцевому та регіональному рівнях».
Комітет Конгресу з питань врядування підготував шість
тематичних звітів, щоб допомогти місцевим та регіональним
обраним представникам краще зрозуміти ризики корупції та
запровадити порядок дій.
Публікації в серії «Публічна етика» складаються з аналізу та
рекомендацій Конгресу.
www.coe.int/congress-ethics
congress.governance@coe.int
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Рада Європи – провідна правозахисна організація континенту.
Вона складається з 47 держав-членів, з яких 28 – одночасно члени
Європейського Союзу. Конгрес місцевих та регіональних влад – це
інституція Ради Європи, відповідальна за зміцнення місцевої та
регіональної демократії в усіх 47 державах-членах. Складається з двох
палат – Палати місцевих влад та Палати регіонів – та трьох комітетів, до
складу яких входять 648 виборних посадових осіб, що представляють
понад 150 000 місцевих та регіональних влад.

