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Програма курсу

Тема 1. Антикорупційна експертиза: що? хто? як? навіщо?
Теорія:

- що таке антикорупційна експертиза та для чого її проводити?
- хто її проводить та навіщо їм це треба?
- справжня роль методології для проведення антикорупційної експертизи -

формальність чи настільна книга експерта?
- без розуміння чого неможливе проведення експертизи -  основні поняття
- Огляд кейсів, які мотиивують

Тема 2. Найпопулярніші корупціогенні фактори.
Надмірні дискреційні повноваження

Теорія:
- рейтинг найпоширеніших корупціогенних факторів 2020
- найпопулярніший та найскладніший корупціогенний фактор - надмірні

дискреційні повноваження
Практика/Case study:

- аналіз проекту акту - навчимося виявляти надмірні дискреційні повноваження
там, де їх видно, і там де ні

Тема 3. Що ще може бути не так з повноваженнями?
Теорія:

- коли уповноважених забагато
- коли інформації замало
- коли одному все, а іншим - нічого
- коли не зрозуміло навіщо

Практика/Case study:
- аналіз 2 проектів актів різного рівня - вчимося відчувати різницю підходів у

наданні повноважень

Тема 4. Процедури і процеси: де тут шукати корупцію?
Теорія:

- нові права, обов'язки та відповідальність - що може бути не так?
- належне регулювання чи надмірні обтяження та штучні перешкоди
- закупівлі за кошти платників податків - прозоро і/чи швидко
- коли одному все, а іншим - нічого (вже з іншого боку)

Практика/Case study:
- аналіз 2 проектів актів - відчуважмо різницю підходів до процедур різного рівня



Тема 5. Організація діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування: що тут може піти не так?
Теорія:

- прозорість та відкритість органу - ні кроку назад
- обрання/звільнення керівників - маємо розуміти як і чому
- керівник чи політик - треба обирати
-

Тема 6. Корупціогенні фактори як справа техніки
Теорія:

- юридична колізія
- прогалина
- оціночні поняття

ВЕЛИКА  практика /GREAT case study:
- Комплексний аналіз проекту акту - знаходимо різні корупціогенні фактори

одночасно та шукаємо і (можливо) знаходимо шляхи їх усунення

Тема 7. Адвокація результатів антикорупційної експертизи
Теорія:

- коли провести аналіз, аби він був потрібним не лише вам
- як викласти результати аналізу, щоб його прочитали далі першої сторінки
- кому про це розказати і в якій формі
- як добитися врахування результатів експертизи

Практика/Case study:
- Розбір прикладів ефективної адвокації ІЗІ - від проектів законів та рішень

органів місцевого самоврядування до чинного законодавства


