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Мета конкурсу – посилення інструментів контролю над діями
влади на місцевому або регіональному рівні, створення та
розповсюдження методик та практик задля підвищення
спроможності представників громадськості у боротьбі з
корупцією, донесення до громадян об’єктивної інформації про
факти корупції на місцевому/регіональному рівні.
Пріоритет конкурсу: застосування на місцевому/
регіональному рівні інструментів боротьби з корупцією, а також
інструментів та механізмів відкритості, прозорості та підзвітності
органів публічної влади за наступними напрямками:
- ефективність використання державного та комунального
майна, місцевих бюджетів, бюджетів комунальних закладів;
- аналіз використання природних ресурсів;
- корупційні схеми у сфері земельних відносин.
Переваги будуть надаватись проектним пропозиціям, що
запропонують систему механізмів боротьби з корупцією, які
можна буде поширити у інші регіонах України.
Термін реалізації проекту – до 12 місяців.
Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проектних
пропозицій не надаються телефоном. У разі додаткових
запитань, будь ласка, звертайтеся до 29 серпня 2018 р. на
електронні адреси cs@irf.ua та baran@irf.ua.
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пропозицій не надаються телефоном. У разі додаткових запитань,
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cs@irf.ua та baran@irf.ua.
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Мета конкурсу:
Посилення підтримки та тиску громадськості на здійснення
проєвропейських реформ в Україні шляхом розширення участі та
залучення широкого кола організацій громадянського суспільства з
регіонів у обговорення тем, пов’язаних із ЄС, моніторинг та адвокацію
впровадження Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
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