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Виходячи з пріоритету принципу верховенства права та міжнародних стандартів 

Прагнучи побудови демократичної правової держави та наближення до 
європейських стандартів ефективного управління 

Усвідомлюючи необхідність формування в Україні стабільної антикорупційної 
інфраструктури на національному та місцевому  
 
Обговоривши актуальні питання та реалії імплементації антикорупційної 
реформи в регіонах, перспективи ефективної протидії корупції через 
журналістські розслідування, їх роль в демократичному суспільстві; важливість 
закріплення традиції постійного й якісного громадського контролю за діями влади 
з урахуванням важелів стримувань і противаг,  
 
учасники конференції дійшли узгоджених висновків стосовно наступного: 

одним із стратегічних пріоритетів визнати послідовне забезпечення 
принципу єдності та логічної завершеності системи управління у всіх її 
елементах, зокрема в частині істотного підвищення дієвості антикорупційних 
органів та функціонування зворотного зв‘язку між владою та громадянами, 
забезпечення ефективних механізмів громадського контролю 

на особливу увагу на регіональному та місцевому рівнях заслуговують 
питання запровадження і використання відкритих державних та громадських 
реєстрів інформації  

важливим пріоритетом вважати необхідність усунення викривлень та 
важелів стримувань і противаг в існуючих механізмах громадського контролю за 
органами влади  

в процесі подальшого удосконалення Єдиної системи електронних  
публічних закупівель ПроЗорро (ProZorro) в Україні необхідно дотримуватись 
спрямування на послідовне підвищення ступеню участі громадян у процесах  

визнати за необхідне ініціювати подальше всебічне обговорення шляхів 
залучення громадськості до процесу протидії, сприяння більшій прозорості і 
відкритості управління та неухильного дотримання демократичності процесів 
врядування 

поширення інформування про кращі практики у сфері протидії корупції 
стане поштовхом для більш активного використання інструментів 
громадського контролю за впровадженням норм антикорупційного 
законодавства, надасть натхнення та ідеї для реалізації нових ініціатив у цій 
сфері 

усвідомлюючи необхідність надання громадянам можливостей впливати 
та брати участь у виробленні політики, продовжити роботу щодо розробки та 
вдосконалення технологій, покликаних цьому сприяти 

провадити подальшу консолідацію зусиль регіональних партнерів в сфері 
протидії корупції та сприяти залученню організацій громадянського суспільства 
до активізації процесів 

сприяти побудові тісніших партнерських відносин, що забезпечить 
зміцнення довіри у суспільстві та посилить суспільний діалог щодо необхідності 
протидії корупції. 


