Що таке bE-Open?

 www.coe.int/congress/beopen

bE-Open – це онлайн інструмент, розроблений для підтримки органів місцевого самоврядування
у їх зусиллях, спрямованих на підвищення якості місцевої демократії, через надання практичних
рекомендацій з питань публічної етики, підзвітності, прозорості та залучення громадян.
Органи місцевої влади відіграють важливу роль у розбудові довіри населення та сприянні
партисипативному процесу прийняття рішень, особливо за відсутності сильних інституційних
структур, які розбудовують публічну етику та підзвітність. За відсутності їх узгоджених дій
розвиваються корупція та зловживання владою, підриваючи основи мирного та успішного
суспільства. Таким чином, доброчесність місцевих обраних представників та їх адміністрацій,
а також їх здатність функціонувати прозоро та підзвітно, є вкрай важливими для надання
справедливих послуг громадянам.

Як це працює?

Для кого цей інструмент?

bE-Open надає швидкий та простий доступ
до відповідних міжнародних стандартів та
національного контексту, законодавства,
прикладів судової практики, настанов та
гарних практик Вірменії, Грузії, Республіки
Молдова та України, які структуровані за
чотирма основними темами: публічна етика
та підзвітність, ризики корупції, прозорість,
залучення громадян.

Для
представників
місцевого
та
регіонального
врядування,
які
спрямовують свої зусилля на покращення
якості місцевої демократії у своїх селах,
селищах, містах та регіонах, а також для
громадян зацікавлених у публічній етиці
та відкритій місцевій владі. bE-Open
доступний англійською, а також мовами
вказаних держав.

Посібник з питань прозорості та громадської участі
Вірменія

Грузія

Республіка Молдова

Україна

HYE - ENG

KAT - ENG

RON - ENG

UKR - ENG

Додаткові ресурси
5 Європейський Кодекс поведінки для всіх осіб, які залучені до місцевого та регіонального
врядування
5 Запобігання корупції та сприяння публічній етиці
Онлайн інструмент bE-Open був розроблений Конгресом місцевих та регіональних влад Ради
Європи у відповідності до пріоритетів у запобіганні корупції, а також постійної діяльності
Конгресу, спрямованої на підвищення обізнаності про дотримання прав людини на місцевому
рівні. Мета інструменту – сприяти ефективному функціонуванню демократичних інститутів
на засадах принципів прозорості, підзвітності та залучення громадян, розбудовуючи в такий
спосіб довіру населення до інститутів влади.

