МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
кандидата до складу Правління ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна”
Андрія Вишневського
На мою думку, поточні напрями діяльності організації є в цілому актуальними і
відповідають суспільним потребам. Разом з тим, деякі з них могли б бути розширені і
сфокусовані на нових пріоритетах. Це стосується, насамперед, але не вичерпно, таких напрямів
як антикорупційна інфраструктура, комунікаційні кампанії та прозорі міста. Пропозиції за цими
напрямами, викладені нижче, могли б бути розглянуті і обговоренні на засіданні Правління.
Антикорупційна інфраструктура
§ Вироблення та імплементація спільних етичних стандартів для представників
правничої професії (детективів, прокурорів, адвокатів та суддів), задіяних в
роботі антикорупційних органів. Може відбуватися, наприклад, через спільне
обговорення та пошук розв’язання типових етичних дилем з подальшою
формалізацією примірних поведінкових моделей.
§ Посилення професійної спроможності детективів НАБУ, прокурорів САП,
адвокатів та суддів майбутнього ВАС. Може відбуватися, зокрема, шляхом
проведення спільних та/або роздільних тренінгів спрямованих на розвиток
“м’яких” навичок, таких зокрема, як юридичний аналіз та юридичне письмо,
комунікація між учасниками процесу (між сторонами, між сторонами і судом),
дослідження доказів в суді, комунікація з суспільством.
§ Підтримка реформування адвокатури як одного з елементів всієї системи
правосуддя, підвищення етичних стандартів функціонування якого може бути
питомим фактором зниження корумпованості інших її складових.
§ Сприяння реформуванню кримінальної поліції.
Комунікаційні кампанії
§ Запровадження громадського контролю виконання договорів про медичне
обслуговування населення за програмою медичних гарантій (зокрема, щодо
підтвердження факту надання послуг).
§ Запобігання незаконним платежам в системі загальної середньої освіти.
§ Запобігання корупції в управлінні землями сільськогосподарського
призначення.
Прозорі міста
§ Посилення спроможності територіальних громад у користуванні бюджетом
участі.
§ Підвищення прозорості управління землями комунальної власності.
§ Підвищення прозорості управління комунальними підприємствами.
Крім викладеного, я пропонував би – чи то в якості окремого напряму, чи то в якості
наскрізної ідеї для всіх напрямів – впровадження концепції публічної доброчесності на додаток
або навіть як альтернативу традиційним антикорупційним стратегіям, які мають обмежену
ефективність. За основу, наприклад, могли б бути взяті Рекомендації Ради ОЕСР з питань
публічної доброчесності.
Я готовий був би змістовно долучитись до реалізації запропонованих мною пріоритетів
за напрямом антикорупційної інфраструктури у разі підтримки моєї кандидатури
Конференцією до складу Правління та підтримки Правлінням зазначених пріоритетів.
Також вважаю, що мої освіта та практичний досвід могли б бути корисні в роботі
Правління для активного залучення коштів до Організації, підготовки рішень про участь
Організації у коаліціях, партнерствах та мережах, спілках та асоціаціях об’єднань громадян, про
укладення договорів та інших документів, що спрямовані на реалізацію статутних цілей,
завдань та напрямів діяльності Організації, створення штатних підрозділів Організації та
погодження кандидатур її штатних працівників.

