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Заходи по просуванню (2020 рік)Назва АІ

Лютий Березень Квітень Травень Червень

1.Положення про консультації з
громадськістю

Узгодження
плану заходів
щодо реалізації
положення.
Підготовка
інформаційно-
роз’яснювальної
роботи щодо
можливості
проведення
консультацій з
громадськістю.

Створення
переліку
можливих питань,
які потребують
консультацій з
громадськістю,
опрацювати
найбільш зручні
форми проведення
таких
консультацій.

При супроводі
коуча ( тренера)
створення та
розміщення
інформаційного
матеріалу на сайті
громади, сторінці
ФБ, та інших
можливих ресурсів
щодо практик
застосування

Моніторинг реалізації
відповідно до положення
щодо консультацій з
громадськістю в процесі
планування  та прийняття
бюджету.

Організувати зустріч з
активними громадянами, для
дискусії щодо активізації
мешканців громади в
питаннях ініціювання
консультацій згідно з
положенням

Інформування щодо
важливості участі
громадськості у
прийнятті рішень,
важливих для громади.
Аналіз питань,
важливих для громади,
та моніторинг
використання цього
інструменту.

Проведення
інформаційного заходу

Інформування щодо
важливості участі
громадськості у
прийнятті рішень,
важливих для громади.
Аналіз питань,
важливих для громади,
та моніторинг
використання цього
інструменту. Аналіз
кількості ініціатив
звернень громадян
щодо проведення
консультацій. Розробка
рекомендацій для
громади з метою
подальшого
використання АІ



інструменту, та
користі його для
громади

2.Порядок запобігання та
врегулювання конфлікту
інтересів.

Опрацювання
плану заходів
щодо реалізації
положення в 2020
році. Визначення
механізмів
моніторингу
реалізації з
відповідальною
особою. Розробка
пам’яток для
депутатів та
посадових осіб,
щодо
необхідності
декларування
конфлікту
інтересів.
Опрацювання та
оприлюднення
документу щодо
необхідності

Контроль за
реалізацією
положення
шляхом збору
інформації про
декларування КІ
донесення до
депутатів
Поширення
пам’яток про
декларування КІ
на сайті громади,
аналіз  протоколів
засідань міської
ради.

Аналіз випадків
декларування конфлікту
інтересів в ОМС громади.
Постійний моніторинг
протоколів засідань
профільних депутатських
комісій та засідань ради, на
предмет декларування
конфлікту інтересів.

Зустріч з депутатами та
представниками громади –
дискусія щодо використання
АІ (необхідність
використання, позитивні та
негативні моменти, що
заважає використанню)

З’ясувати, чи
повідомляють депутати
про конфлікт інтересів
та відмовляються від
участі в підготовці,
розгляді та
затвердженні рішень
постійної комісії до
складу якої вони
входять.

Аналіз  здійснення
перевірки щодо
наявності/відсутності
конфлікту інтересів,
який носить постійний
характер, в службових
осіб та чи приймались
відповідні дії по
запобіганню та
врегулюванню
конфлікту інтересів,
через офіційні запити
до ОМС.

Підсумування та
створення
рекомендацій для
громади з метою
подальшої активізації
у використанні АІ



декларування КІ,
як інструменту
запобігання
корупційним
ризикам. Аналіз
використання
цього
інструменту
минулого року.
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