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ЧЕСНЕ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ, ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА 
УЧАСТЬ

12 ПРИНЦИПІВ ДОБРОГО ВРЯДУВАННЯ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК, ЧУТЛИВІСТЬ

ЕТИЧНА ПОВЕДІНКА

ВІДКРИТІСТЬ І ПРОЗОРІСТЬ

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

КОМПЕТЕНТНІСТЬ І СПРОМОЖНІСТЬ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА СТРАТЕГІЧНА ОРІЄНТАЦІЯ

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ ДО ЗМІН

РАЦІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

ПРАВА ЛЮДИНИ, КУЛЬТУРНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА 
СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ

ПІДЗВІТНІСТЬ

Для чого? Як перевірити?

Для забезпечення реальних можливостей всіх людей мати право 
голосу в місцевій публічній діяльності

Для того, щоби місцеві органи публічної  влади  задовольняли 
законні очікування та потреби людей

Для забезпечення досягнення цілей при найбільш оптимальному 
використанні ресурсів

Для забезпечення публічного доступу до інформації та сприяння 
розумінню того, як реалізується місцева публічна діяльність

Для забезпечення справедливості, неупередженості та 
передбачуваності

Для забезпечення отримання переваг від нових рішень та кращих 
практик

Для забезпечення того, щоб депутати місцевих рад та публічні 
службовці могли добре виконувати свої обов’язки

Для врахування інтересів майбутніх поколінь

Для забезпечення розсудливого та продуктивного використання 
ресурсів територіальних громад

Для забезпечення  захисту та поваги до людини. Щоби жоден не 
був дискримінований або виключений/ігнорований

Для забезпечення того, щоб депутати місцевих рад та публічні 
службовці брали відповідальність та були відповідальними за 

свою діяльність

Чесні вибори.  Громадська участь. Місцева демократія – 
громадські слухання, збори громадян за місцем проживання, 
консультативні опитування, петиції, референдуми та ін.

Органи публічної влади мають постійно аналізувати впливи їх 
рішень на ситуацію, сприйняття рішень жителями громад, 

внесення необхідних коректив

Існують процедури для визначення пріоритетів, застосовуються 
конкурсні процедури закупівель

Кожен житель громади має мати можливість ознайомитись не 
тільки з рішеннями, але й проєктами рішень ради, взяти участь в 

обговоренні

Органи публічної влади діють в межах законів, рішення 
приймаються згідно процедур і в інтересах громади

Існують правила вирішення конфлікту інтересів та боротьби з 
клрупцією.  Рівне і неупереджене ставлення до всіх жителів 

громади з боку влади громади

Забезпечується підготовка та перепідготовка працівників для 
роботи в нових умовах. 
Мотивація та лідерство

Застосування нових підходів до вирішення місцевих проблем на 
основі нових технологій, матеріалів, планування території

Планування розвитку та розвиток на основі ощадливого 
використання природніх ресурсів

Готуються багаторічні бюджетні плани у консультаціях з жителями 
громади

Втілюються заходи для згуртованості громади, інтеграції її 
жителів з усіх поселень

Всі учаснику процесу прийняття рішень несуть відповідальність 
за свої рішення. Рішення можуть бути оскаржені і змінені при 

потребі

Для забезпечення того, щоб публічні інтереси переважали над 
приватними

Поводьтеся з нижчими так, як ви хотіли б, щоб з вами поводилися вищі.
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