ПУБЛІКАЦІЇ
Посилення публічної етики: практичні посібники
Для місцевих та регіональних органів влади існує
особливо великий ризик конфлікту інтересів, адже їх
діяльність тісно пов’язана з громадянами та
місцевими підприємцями.
Конгрес долучається до процесу запобігання корупції у
всіх її проявах через публікацію посібників серії
«Публічна етика», а також шляхом проведення
тематичних заходів в рамках діяльності в Україні. Це є
частиною Дорожньої Карти Конгресу щодо діяльності,
спрямованої на запобігання корупції та сприяння
впровадженню принципів публічної етики на місцевому
та регіональному рівнях. Завдання полягає у наданні практичних відповідей на нові виклики, що постають на
шляху успішної діяльності місцевих та регіональних органів влади.
•

У брошурі «Конфлікти інтересів на місцевому та регіональному рівнях» Конгрес розглядає різні типи
Кодексів поведінки, які використовуються для врегулювання конфліктів інтересів, та їх ефективність в
запобіганні корупції. Також у брошурі викладені головні засади державної політики з управління
конфліктами інтересів, а саме: прозорість, чітке визначення обов’язків, право на доступ до інформації, да
декларація інтересів.

•

Брошура «Перетворення публічних закупівель на місцевому та регіональному рівнях на прозорий процес»
ідентифікує структурні недоліки, які сприяють поширенню корупції. Ця публікація розроблена з метою
запропонувати конкретний інструмент для кращого розуміння комплексного процесу здійснення закупівель.

•

Посібник «Прозорість та відкритий уряд» має на меті підвищити обізнаність серед обраних представників
місцевих та регіональних органів влади про концепцію «відкритого уряду» як інструменту протидії корупції
та підвищення ефективності надання публічних послуг, заохочуючи обраних представників місцевих та
регіональних органів влади залучати громадян до своєї діяльності шляхом забезпечення кращого доступу до
інформації.

•

Брошура “Адміністративні ресурси та чесні вибори” розроблена на основі контрольного списку для
дотримання міжнародних стандартів та гарних практик щодо запобігання неналежному використанню
адміністративних ресурсів під час виборчих процесів на місцевому та регіональному рівнях, прийнятому у
2017 році. Метою публікації є не тільки сприяння практичному розумінню феномену, вона також містить
контрольний список, а також практичні приклади, про які стало відомо спостерігачам від Конгресу під час
виборів.

•

Публікація «Посібник з питань прозорості та громадської участі» розроблений для надання підтримки
органам місцевої влади у їх діяльності, спрямованій на покращення якості місцевого врядування. Публікація
надає практичні поради щодо прозорості та участі громадян, які посилаються на головні принципи Ради
Європи та відповідають загальним міжнародним стандартам та національному законодавству.
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