Схема дослідження та оцінки
зловживання державними ресурсами
Керівні принципи для практиків у сфері
демократії та урядування

ars

I
F
E
S 30 Ye

Березень 2018

Цю публікацію здійснено за фінансової підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку та
британської допомоги від уряду Великої Британії.

Схема дослідження та оцінки
зловживання державними ресурсами
Керівні принципи для практиків у сфері
демократії та урядування

ars

I
F
E
S 30 Ye

ars

I
F
E
S 30 Ye

Схема дослідження та оцінки зловживання державними ресурсами: керівні принципи для практиків
у сфері демократії та урядування
Авторське право © 2018 Міжнародна фундація виборчих систем. Усі права застережено.
Переклад: Андрій Фролкін
Редагування: Олексій Сидорчук, Денис Ковриженко, Сергій Савелій
Дизайн україномовного видання: Родіон Величенко
Друк: AK Group, Україна
Відтворення або передача будь-якої частини цього видання у бідь-якій формі та будь-якими способами,
електронними чи механічними, в тому числі фотокопіювання, запис або будь-який інший спосіб зберігання
і пошуку інформації, категорично заборонені без письмової згоди IFES.
Запит на отримання письмового дозволу повинен містити таку інформацію:
• Опис форми та способу відтворення матеріалу, на копіювання якого запитують дозвіл;
• З якою метою буде використано копійований матеріал і в який спосіб;
• Ім’я, посада заявника, назва компанії або організації, номер телефону, номер факсу, адреса
електронної пошти та поштова адреса.
Прохання надсилати усі запити на отримання письмового дозволу на адресу:
International Foundation for Electoral Systems
2011 Crystal Drive, 10th Floor
Arlington, VA 22202
Електронна адреса: editor@ifes.org
Факс: 202.350.6701
Це видання є перекладом англомовної версії публікації IFES Abuse of State Resources Research and
Assessment Framework (2018 р.). У випадку розходження між оригіналом та перекладом, пріоритет
має англомовна версія.
Цей звіт став можливим завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та британської
допомоги від уряду Великої Британії. Будь-які думки, викладені в цьому звіті, належать виключно IFES
і не обов’язково відображають погляди USAID, уряду Сполучених Штатів або уряду Великої Британії.

Вступ

Аналітична основа

Посібник для
дослідників

Додаток

Цей розділ містить базову інформацію
про потребу в цьому інструменті, основні
напрямки діяльності та важливі визначення
ключових понять.
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Цей розділ містить загальний огляд схеми
дослідження та процесу оцінювання,
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I.

Вступ1

Зловживання державними ресурсами (ЗДР) може стати основним корупційним важелем у виборчому процесі,
запроваджуючи або посилюючи нерівність можливостей і надаючи неправомірну перевагу на виборах чинним
посадовцям. Ці порушення можуть скомпрометувати чесність виборів, створити “нерівні умови для гри” (або
підірвати конкуренцію) та зменшити довіру громадськості до легітимності процесу та його результатів.2 Тоді
як ця методологія оцінювання сфокусована на виборчих процесах, загальновизнано, що зловживання такого
роду шкодить ефективності державного урядування в цілому та призводить до неефективного витрачання
обмежених державних ресурсів. Хоча поняття зловживання державними ресурсами (у деяких регіонах світу їх
називають “адміністративними ресурсами”) або їх неправомірного використання непрямим чином розглядають
у низці міжнародних та регіональних документів публічного права, всеосяжних інформаційних джерел із цієї
проблематики небагато.3 Так само практикам у сфері демократії та урядування, бракує методологічно вивірених
підходів до оцінки ефективності правових і регуляторних заходів.
“Схема дослідження та оцінки зловживання державними ресурсами: керівні принципи для практиків
у сфері демократії та урядування” – скорочений супровідний документ до повної “Схеми дослідження
та оцінки зловживання державними ресурсами”. Обидва документи ґрунтуються на поглибленому
порівняльному аналізі законів та нормативних актів, спрямованих проти зловживання державними
ресурсами у здійсненні передвиборної агітації, та ефективності цих положень у запобіганні чи протидії
таким зловживанням. Ці інструменти оцінювання сфокусовані на використанні законодавчих інструментів
для запобігання конкретним зловживанням, пов’язаним із державними ресурсами, які в рамках
цієї публікації охоплюють співробітників державних інституцій, використання державних коштів та
матеріальних активів, а також офіційні комунікації уряду з громадськістю. Оскільки ці інструменти були
розроблені для оцінки зловживань державними ресурсами у здійсненні передвиборної агітації, щодо
яких існують визнані міжнародні стандарти, вони не надто заглиблюються в деякі інші суміжні сфери
зловживань (наприклад, державні закупівлі та контракти, витрати на громадські роботи напередодні
виборів та підкуп виборців). Проте, як це детально викладено в наступних розділах цього документу,
деякі з цих тем розглянуто окремо від аналізу законодавства як частина “середовища, що сприяє ЗДР”.
Цю скорочену версію варто розглядати як менш витратний у розрізі часу та ресурсів варіант повного
інструменту оцінювання, призначений для використання представниками міжнародного та національного
(вітчизняного) громадянського суспільства при проведенні первинної оцінки ефективності законодавства
у сфері протидії ЗДР у відповідній країні. Коротша версія інструменту допоможе цим групам визначити
пріоритетні питання та вразливі місця, які вони можуть використовувати при розробці своєї стратегії
моніторингу, вирішення проблем та/або обстоювання заходів, спрямованих на зменшення зловживань
державними ресурсами. Повна “Схема дослідження та оцінки ЗДР” містить більш всеосяжну методологію
оцінювання для команди фахівців, що мають змогу здійснювати ґрунтовніші кабінетні й польові дослідження.
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В основу цього розділу покладено Білу книгу IFES “Неправомірна перевага: зловживання державними ресурсами на виборах”.
Див. Megan Ritchie and Erica Shein, “Unfair Advantage: The Abuse of State Resources in Elections” (2017), http://www.ifes.org/publications/unfair-advantage-abuse-state-resources-elections.
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Institute (CMI)/ U4, No. 7 (2011).
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Більше інформації можна знайти у: Ritchie and Shein, Unfair Advantage.
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По-перше, законодавство повинно встановлювати ефективні механізми
недопущення отримання державними службовцями неправомірних
Принцип 1
переваг завдяки їхньому службовому становищу для впливу на підсумки
виборів. Положення, які стосуються допустимого використання державних ресурсів, мають стосуватись
представників як влади, так і опозиційних сил і “не повинні надавати перевагу чи призводити
до дискримінації жодної партії чи кандидата”.4 Законодавство повинно вимагати від державних
службовців виявляти нейтралітет і неупередженість та проводити “чітке розмежування між діяльністю
уряду, роботою державної служби та здійсненням передвиборної агітації”.5 Крім чіткого встановлення
параметрів належного використання державних ресурсів, найбільш ефективні системи запобігання та
зменшення ЗДР повинні мати набір коригувальних заходів і передбачати конкретний засіб для кожного
потенційного порушення, зазначеного в законі.6
По-друге, для вирішення проблеми зловживання державними ресурсами
важливий ефективний і прозорий контроль з боку незалежних органів.
Принцип 2
Органам, відповідальним за перевірку використання адміністративних
ресурсів, слід надати необхідні повноваження з моніторингу партій і кандидатів; також слід забезпечити
їх необхідними кадровими і фінансовими ресурсами для ефективної реалізації цих повноважень.

Важливі визначення
Зловживання державними ресурсами: “неправомірні переваги, отримані певними партіями чи кандидатами
завдяки використанню ними службового становища або зв’язків з державними інституціями для впливу на
підсумок виборів”.
(Organization for Security and Co-operation in Europe’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/
ODIHR), Handbook for the Observation of Campaign Finance, стор. 66 [2015])
Фінансові ресурси/державні кошти: поточні бюджети державних інституцій (напр., кошторис на відрядження)
Примітка: цей аналіз безпосередньо не стосується механізмів укладення державних контрактів та витрат,
передбачених законодавцями на громадські роботи та інші програми
Державні фізичні ресурси: майно, яким володіє держава, в тому числі (але не виключно) будівлі, транспортні
засоби, землю та устаткування
Контролюючий орган/контролюючі органи: Орган чи органи, що контролюють використання державних
ресурсів шляхом моніторингу, регулювання чи нагляду (напр., антикорупційні комісії, міністерство юстиції, органи
прокуратури або генеральний прокурор, державна ревізійна комісія, органи адміністрування виборів)
Імунітет: Захист державних службовців від політично мотивованого переслідування, звільнення з посади та інших
репресивних заходів, які вживають до них виключно через їхню діяльність, яку їм належало виконувати відповідно
до їхніх повноважень
Коригувальний захід: Засіб досягнення справедливості в будь-якому питанні, яке стосується законних прав;
наприклад, виконання покарань, санкцій та рішень про відшкодування чи інших судових рішень

4
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OSCE/ODIHR, Election Observation Handbook 18, 5th ed. (2005), 47.
Venice Commission and OSCE/ODIHR, Joint Guidelines for Preventing and Responding to Misuse of Administrative Resources during
Electoral Process, 106th Sess., Doc No.778/2014, at ¶ 4 (2016).
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Magnus Ohman and Megan Ritchie, “Campaign Finance,” in International Election Remedies, ed. John Hardin Young (American Bar
Association, 2016).
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По-третє, відповідні органи повинні належним чином застосовувати санкції
та покарання, притягуючи до відповідальності тих державних посадовців,
Принцип 3
які порушують закони, підзаконні акти та внутрішні правила, встановлені
їхніми органами. Як було зазначено IFES у нещодавній публікації Асоціації американських юристів, “реалізація
коригувальних заходів та санкцій важлива не лише для того, щоб надавати змісту правам, але й для запобігання
випадкам зловживань і шахрайства в майбутньому. Ефективність деяких санкцій як стримуючого чинника частково
залежить від того, як їх реалізують на практиці. Якщо суди [орган адміністрування виборів] чи інші державні органи
не можуть або не бажають застосовувати санкції чи коригувальні заходи, стримуючий ефект послаблюється”.7

7

Katherine Ellena and Chad Vickery, “Measuring Effective Remedies for Fraud and Administrative Malpractice,” in International Election
Remedies, ed. John Hardin Young (American Bar Association, 2016), 111.
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II.

Аналітична основа

Мета цієї методології полягає у вимірюванні ефективності системи протидії ЗДР у конкретній країні.
За допомогою неї здійснюється оцінка законодавства на підставі його спроможності створювати умови
для проведення конкурентних виборів, згідно з міжнародними стандартами, які стосуються використання
державних ресурсів на виборах. Законодавство вважатиметься ефективним, якщо воно уможливить
попередження, виявлення та виправлення наслідків ЗДР у спосіб, що відповідає міжнародним стандартам.
Крім того, ґрунтуючись на порівняльному дослідженні, проведеному для отримання інформації,
необхідної для розробки цієї методології, ми встановили, що суттєвим елементом правової ефективності
є наявність політичної волі для реалізації законів чи реформ. Оцінки на основі цієї методології
повинні брати до уваги політичну волю, наявну або відсутню в певному контексті, та пропонувати
відповідні рекомендації. Приклади елементів політичної волі (див. таблицю нижче) матимуть важливе
значення для оцінки здатності зацікавлених сторін притягати посадовців до відповідальності в рамках
законодавства, що регулює протидію ЗДП, і повторно розглядатимуться у формі конкретних запитань
стосовно предмета дослідження та використовуватимуться для розробки і пріоритизації рекомендацій.

Стимули

Елементи
політичної волі

Зв’язки

√√ Стримування та противаги в уряді, завдяки яким посадовці
відповідальні за реалізацію своїх мандатів
√√ Стимули для позитивних дій (або усунення перешкод), у тому
числі від міжнародної спільноти
√√ Зацікавлені групи та політичні партії/сили, які підтримують
зусилля або не намагаються організовно протидіяти (в тому
числі актори, на яких правила протидії ЗДР впливають
безпосередньо, а також ті, яких ці правила не стосуються)
√√ Відкрита до співпраці та зацікавлена громадськість
√√ Міжнародні партнери, які надають підтримку
√√ Соціальні й політичні конфлікти мінімальні

Наслідки

√√ Репутаційні втрати мінімальні (або мають місце репутаційні
надбання) як для держслужбовців, так і для політиків,
що беруть участь у виборах
√√ Владу збережено попри сильну опозицію

Ключові елементи аналізу
З урахуванням трьох ключових принципів, окреслених у вступі до цієї методології, аналітичну основу
можна розділити на три елементи: законодавство (Принцип 1), контролюючі органи (Принцип 2) та
імплементацію положень законодавства (Принцип 3). У таблиці на наступній сторінці представлено
загальний огляд елементів законодавства, пов’язаних з кожним елементом, а також високорівневі
показники ефективності.
5
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• Обмеження використання офіційних урядових комунікаційних інструментів
• Обмеження щодо реклами з боку державних інституцій у період передвиборної агітації
• Вимоги щодо справедливого використання очолюваних/керованих державою ЗМІ

Обмеження щодо спілкування державних службовців з громадянами

• Обмеження щодо використання фізичних ресурсів (напр., транспортних засобів,
приміщень, устаткування)
• Обмеження щодо використання державних коштів

Обмеження щодо використання державних коштів та фізичних ресурсів

• Загальні вимоги діяти неупереджено
• Конкретні заборони щодо здійснення державними службовцями передвиборної агітації
під час виконання службових обов’язків (потенційна заборона деяким категоріям
державних службовців узагалі брати участь у здійсненні передвиборної агітації)
• Конкретні вимоги до державних службовців, що претендують на виборну посаду, з
диференціацією в залежності від посади
• Обмеження або правила щодо ресурсних внесків у передвиборну агітацію

Обмеження, що стосуються держслужбовців

• Чіткі визначення допустимих способів використання державних ресурсів, а також того,
що вважається зловживанням
• Правила, що чітко застосовуються як до посадовців, так і до опозиційних сил і не
повинні сприяти перевазі або призводити до дискримінації жодної партії чи кандидата
• Відмінності між діяльністю уряду, роботою державної служби та здійсненням
передвиборної агітації
• Чіткий баланс між загальним правом балотуватись на виборах та потребою в чіткому
розмежуванні між статусами кандидата і державного службовця
• Діапазон покарань/коригувальних заходів, включаючи кримінальні та дисциплінарні
санкції за конкретні правопорушення чи категорії правопорушень

Загальні елементи

Необхідні елементи законодавства

Належним чином реалізовувати • Положення, що чітко окреслюють вимоги щодо розгляду скарг або звинувачень у
пресі (тобто законне право окремих категорій громадян подавати позови чи висувати
санкції та покарання стосовно
державних службовців, котрі
звинувачення в рамках закону, зазвичай унаслідок конкретного зв’язку з оскаржуваною
порушують закони, підзаконні
дією або через завдану нею шкоду)
акти та правила, встановлені
• Механізми, що дають змогу судовій владі або іншим органам реалізовувати санкції
їхніми органами (Принцип
належним чином
3: імплементація положень
законодавства)

Забезпечити ефективний і
• Положення, що окреслюють повноваженя незалежної контролюючого органу (органів)
прозорий контроль з боку
• Механізми гарантування дотримання правил і процедур
незалежних органів (Принцип 2: • Положення щодо кадрових та фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
контролюючі органи)
повноважень контролюючих органів

Запровадити ефективні
механізми, аби запобігти
отриманню державними
службовцями неправомірної
вигоди завдяки їхньому
службовому становищу для
впливу на результат виборів.
(Принцип 1: законодавство)

Принцип
• Суб’єкти права (включаючи
державних службовців та
кандидатів) знають правила, які
вони зобов’язані виконувати, і
мають можливість захищати себе у
випадку звинувачень у їх порушенні
• Розподіл повноважень
і відповідальності між
контролюючими органами сприяє
моніторингу, розслідуванню
та реалізації рішень у справах,
пов’язаних з ЗДР, незалежно від
того, чи ці повноваження чітко
розділені, чи допускають певне
дублювання функцій між різними
органами
• Органи реалізують свої законні
повноваження для моніторингу
партій та кандидатів і для
застосування покарань незалежно
від політичних уподобань
• Державні контролюючі органи
ефективно захищені від політичного
тиску та репресій
• Органи повідомляють про
потенційні зловживання
державними ресурсами своєчасно,
прозоро та всебічно
• Процес розгляду порушень
прозорий та доступний
• Наявні коригувальні засоби
своєчасні, пропорційні до
порушень, виправити наслідки
яких вони покликані, реалізуються
і досягають бажаного стримуючого
ефекту
• Постійно діючі правила чіткі
та можуть бути реалізовані
на практиці, запобігають
несерйозним скаргам і водночас не
перешкоджають законним скаргам і
звинуваченням

Показники ефективності

III.

Принципи дослідження

Ці принципи дослідження містять такі первинні елементи:
1. Загальні схеми дослідження
• Рамки основних напрямків розслідування
2. Керівні принципи процесу оцінювання
• Керівні принципи кабінетного дослідження, інтерв’ю із зацікавленими сторонами,
написання звітів та моніторинг виконання рекомендацій
3. Аналіз законодавства протидії ЗДР
• Дослідницькі запитання щодо трьох елементів розслідування: законодавство;
контролюючі органи; реалізація
4. Аналіз сприятливого середовища
• Дослідницькі запитання щодо кожної з п’яти основних сфер сприятливого середовища:
система державної служби; правила фінансування передвиборної агітації; контроль
та адвокація з боку громадянського суспільства; ЗМІ та публічна інформація;
державні закупівлі
5. Поради щодо розробки рекомендацій

Загальні схеми дослідження
Наведений нижче малюнок показує високорівневі сфери дослідження в рамках цієї оцінювальної
методології. Сфери, виділені синім кольором, представляють три опори, на яких ґрунтується розуміння
законодавства протидії ЗДР. Хоча мета цього інструменту оцінювання полягає у вимірюванні ефективності
законодавства, що регулює використання державних ресурсів на виборах, аналіз був би неповним
без урахування контекстуальних чинників (які виділені нижче зеленим кольором). Що ще важливіше,
будь-які рекомендації на основі оцінки ймовірно не врахують важливі нюанси і можуть виявитись
не виконуваними на практиці. Щоб забезпечити достатню сфокусованість методології, увага в ній
приділяється п’яти конкретним контекстуальним сферам інтересу (далі ми називатимемо їх сприятливим
середовищем для ЗДР).
Принципи дослідження містять ключові питання, які потрібно дослідити та вирішити, для кожної підтеми,
специфічної щодо законодавства у сфері протидії ЗДР та сприятливого середовища, відповідно. Ці
питання посприяють аналізові та наративу, що сформує основну частину остаточного звіту.
Третій елемент цього малюнка – політична воля, проілюстрована тут як центральний чинник, що
впливає і на законодавство, і на сприятливе середовище. Як зазначено вище, розуміння динаміки
формування політичної волі важливе для оцінювання спроможності стейкхолдерів притягати посадовців
до відповідальності в рамках законодавства, що регулює протидію ЗДР. Щодо політичної волі не існує
окремих принципів дослідження; натомість конкретні запитання включено в аналіз законодавства
протидії ЗДР та сприятливого середовища і в поради щодо розробки рекомендацій.
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Закони та нормативно-правові
акти щодо державних ресурсів,
персоналу та комунікацій

Контролюючі органи

Засоби правового захисту
та правозастосування

Аналіз законодавства у сфері протидії ЗДР
Політична воля
Аналіз сприятливого середовища
Структура
державних послуг

Система фінансування
передвиборчих
кампаній

Контроль
Медіа середовище та
громадянського
публічна інформація
суспільства та адвокація

Публічні
закупівлі

Керівні принципи процесу оцінювання
Кабінетне дослідження
Кабінетне дослідження – необхідний елемент цього процесу оцінювання. Якщо в кабінетному дослідженні
задіяно більш ніж одну особу, питання про розподіл завдань слід чітко вирішити на самому початку;
щоб забезпечити послідовність аналізу, будуть потрібні часті контакти між виконавцями. У ході цього
процесу треба зібрати якомога більше первинних і вторинних джерел; дослідники мають розробити список
орієнтовних запитань, відповіді на яких мають бути отримані під час інтерв’ю із зацікавленими сторонами.
Інтерв’ю із зацікавленими сторонами
Мета інтерв’ю із зацікавленими сторонами – посприяти отриманню відповідей на запитання, що виникли
під час аналізу законодавства та сприятливого середовища і не дістали задовільних відповідей на етапі
кабінетного дослідження. Ця прогалина може бути пов’язана, зокрема, з настроями та діями різних
зацікавлених сторін. Перш ніж розпочнеться ця частина дослідження, слід чітко визначити, які питання
мають бути поставлені, ідентифікувати коло осіб, яких слід опитати, а також скласти список запитань (вони
можуть бути різними для різних типів респондентів).
Написання звіту
Остаточний оцінювальний звіт повинен містити: анотацію, високорівневу таблицю рекомендацій, короткий опис
оцінювальної методології, аналіз законодавства у сфері протидії ЗДР та сприятливого середовища. Ці п’ять розділів
можуть також бути доповненими Додатками, в тому числі списком типів інформаторів або ключових контактів;
резюме кабінетного дослідження законодавства – законів та інших джерел; а також іншими матеріали для
читача. Задля лаконічності загальні висновки мають бути включені до анотації, а не бути представлені в окремому
завершальному розділі. Крім включення високорівневої таблиці рекомендацій на початку звіту, в ідеальному випадку
рекомендації слід підкреслювати впродовж усього аналізу законодавства протидії ЗДР та сприятливого середовища.
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Моніторинг виконання рекомендацій
Важливим елементом процесу оцінювання є відстеження статусу рекомендацій, запропонованих
в остаточному звіті. Виконання кожної рекомендації оцінювального звіту повинне відстежуватись окремо
і оцінюватися з плином часу (орієнтовно раз на півроку чи на рік). Виконання рекомендацій можна
оцінювати на основі заздалегідь визначених критеріїв, наприклад: чи було вирішено питання, чи досягнуто
прогресу, або ж не відбулося жодних змін, або спостерігається регрес чи погіршення ситуації.
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Аналіз законодавства у сфері протидії ЗДР
На етапі кабінетного дослідження слід розглянути наведені далі запитання, після ретельного вивчення
національного законодавства. Імовірно, що відповіді на деякі з цих запитань не можуть бути отримані під час
кабінетного дослідження, оскільки інформація недоступна або її важко інтерпретувати. У таких випадках слід
чітко виокремити такі прогалини, щоб усунути їх на етапі польових досліджень. Для відповіді на ці запитання
слід проаналізувати як законодавство, так і виконання/реалізацію законів та інших нормативних актів на
практиці. За можливості під час кабінетного дослідження слід також проаналізувати додаткові вторинні джерела
та літературу, перш ніж приступати до оцінки практичної реалізації цих законів та нормативних актів.
Принцип 1: Запровадити ефективні механізми, аби не допустити отримання держслужбовцями
неправомірної вигоди завдяки їх службовому становищу для впливу на результат виборів (законодавство)
Обмеження, що стосуються державних службовців
Вимоги закону діяти неупереджено
1. Чи встановлено законом вимоги, які зобов’язують державні органи та державних службовців (включаючи
призначених) діяти неупереджено в усіх справах, у тому числі щодо політичних партій, кандидатів
та передвиборної агітації? Чи ці вимоги зафіксовано в Конституції? В адміністративних або виборчих
кодексах? Чи їх виконують на практиці? Які заходи передбачено на законодавчому рівні для виконання
цих положень, в тому числі кримінальні та/або адміністративні санкції та інші коригувальні заходи?
2. Чи встановлено законом вимоги політичного нейтралітету для урядових інституцій, таких як органи
адміністрування виборів чи правоохоронні органи? Чи ці вимоги реалізують/застосовують на
практиці? Які заходи передбачено на законодавчому рівні для виконання цих положень, в тому числі
кримінальні та/або адміністративні санкції та інші коригувальні заходи?
3. Чи є у законодавстві визначення хабарництва та злочинів, пов’язаних з примусом (наприклад,
у Кримінальному кодексі)? Які санкції передбачено? Чи виконують закон на практиці?
4. Хто має право подавати скаргу щодо зловживання державними ресурсами, якщо вона стосується
вимог закону, щоб державні службовці діяли неупереджено?
5. Чи містить законодавство будь-які положення, що захищають осіб від помсти (напр., від утисків
чи загрози звільнення з посади) внаслідок подання скарг з приводу зловживання державними
ресурсами у зв’язку з вимогою неупередженої поведінки державних службовців?
Обмеження щодо державних службовців, висунутих кандидатами на виборну посаду
1. Чи встановлено законом будь-які вимоги, щоб державні службовці подавали у відставку, перш ніж
балотуватись на виборну посаду (і якщо так, то за який час до висунення своєї кандидатури)? Чи ці вимоги
реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи передбачено на законодавчому рівні для виконання
цих положень, в тому числі кримінальні та/або адміністративні санкції та інші коригувальні заходи?

10

2. Хто має право подавати скаргу щодо зловживання державними ресурсами, якщо вона пов’язана
з обмеженнями щодо державних службовців, кандидатури яких висунуто на виборні посади?
3. Чи містить законодавство будь-які положення, що захищають осіб від помсти (напр., від утисків
чи від загрози звільнення з посади) внаслідок подання скарг з приводу зловживання державними
ресурсами у зв’язку з висуненням кандидатур державних службовців на виборні посади?
Обмеження щодо державних службовців, які беруть участь у здійсненні передвиборної агітації
1. Чи містить законодавство будь-які положення, що обмежують участь державних службовців
у діяльності, пов’язаній зі здійсненням передвиборної агітації, під час виконання службових
обов’язків (напр., вимоги, згідно з якими державні службовці не повинні займатись діяльністю,
пов’язаною зі здійсненням передвиборної агітації, під час виконання службових обов’язків та/або
в робочий час, або заборони на використання робочого часу працівників для здійснення агітації чи
для політичних цілей замість виконання службових функцій)? Чи існують винятки з цих обмежень?
Чи ці вимоги реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи передбачено на законодавчому
рівні для виконання цих положень, в тому числі кримінальні та/або адміністративні санкції та інші
коригувальні заходи?
2. Чи містить законодавство будь-які положення, що обмежують участь державних службовців у
певній діяльності, пов’язаній зі здійсненням передвиборної агітації, не під час виконання службових
обов’язків (напр., використання офіційної назви посади під час передвиборчої діяльності партії,
передвиборчі виступи на партійних зібраннях чи активна участь у здійсненні передвиборної
агітації політичної партії або політичної групи)? Чи існують винятки з цих обмежень? Чи ці
вимоги реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи передбачено на законодавчому рівні
для виконання цих положень, в тому числі кримінальні та/або адміністративні санкції та інші
коригувальні заходи?
3. Чи містить законодавство будь-які положення, що обмежують участь конкретних категорій
державних службовців у діяльності, пов’язаній зі здійсненням передвиборної агітації, як під час
виконання службових обов’язків, так і за його межами, через перебування ними на певній посаді
(напр., заборони суддям на участь у діяльності партій або заборони непостійним представникам
держави [як-от військовим] на участь у певних видах діяльності під час перебування на дійсній
службі)? Чи існують винятки з цих обмежень? Чи ці вимоги реалізовують/застосовують на практиці?
Які заходи передбачено на законодавчому рівні для виконання цих положень, в тому числі
кримінальні та/або адміністративні санкції та інші коригувальні заходи?
4. Хто має право подавати скаргу щодо зловживання державними ресурсами, якщо вона пов’язана
з обмеженнями на участь державних службовців у здійсненні передвиборної агітації?
5. Чи містить законодавство будь-які положення, що захищають осіб від помсти (напр.,
від утисків чи від загрози звільнення з посади) внаслідок подання скарг з приводу
зловживання державними ресурсами у зв’язку з участю державних службовців у здійсненні
передвиборної агітації?
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Обмеження на використання державних коштів та фізичних ресурсів
Державні кошти
1. Чи містить законодавство будь-які положення, що обмежують використання державних коштів
у здійсненні передвиборної агітації (крім випадків, коли вони надаються в рамках регульованого
законом державного фінансування політичних партій та/або передвиборної агітації)? Чи ці положення
реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи передбачено на законодавчому рівні для виконання
цих положень, в тому числі кримінальні та/або адміністративні санкції та інші коригувальні заходи?
2. Чи містить законодавство будь-які положення, що обмежують надання державними органами або
державними підприємствами коштів політичним партіям чи кандидатам або забороняють політичними
партіями чи кандидатами отримувати кошти від державних органів або державних підприємств? Чи ці
положення реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи передбачено на законодавчому рівні для
реалізації цих положень, в тому числі кримінальні та/або адміністративні санкції та інші коригувальні заходи?
3. Чи містить законодавство будь-які положення щодо витрачання державних коштів у передвиборчий
період, як-от щодо підвищення пенсій чи створення тимчасових робочих місць? Чи ці положення
реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи передбачено на законодавчому рівні для виконання
цих положень, в тому числі кримінальні та/або адміністративні санкції та інші коригувальні заходи?
4. Хто має право подавати скаргу щодо зловживання державними ресурсами, якщо вона пов’язана
з обмеженням використання державних коштів?
5. Чи містить законодавство будь-які положення, що захищають осіб від помсти (напр., від утисків чи від
загрози звільнення з посади) внаслідок подання скарг з приводу зловживання державними ресурсами
у зв’язку з використанням державних коштів?
Фізичні ресурси
1. Чи містить законодавство будь-які положення, щоб запобігти використанню фізичних ресурсів держави
(напр., урядових будівель, устаткування, транспортних засобів, парків) у здійсненні передвиборної
агітації (крім випадків, коли вони надаються в рамках регульованого законом державного фінансування
політичних партій та/або передвиборної агітації)? Якщо використання конкретних ресурсів дозволено,
то чи доступне воно для всіх партій та кандидатів на рівній основі? Чи ці положення реалізовують/
застосовують на практиці? Які заходи передбачено на законодавчому рівні для виконання цих положень,
в тому числі кримінальні та/або адміністративні санкції та інші коригувальні заходи?
2. Чи містить законодавство будь-які положення, що обмежують використання фізичних ресурсів
держави у здійсненні передвиборної агітації лише тими ресурсами, які можуть бути придбані без
додаткових витрат для держави (напр., обрані посадовці можуть використовувати державні будівлі/
устаткування/транспортні засоби для пов’язаної з виборами діяльності, якщо використаний час повністю
відшкодовується державі)? Чи ці положення реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи
передбачено на законодавчому рівні для виконання цих положень, в тому числі кримінальні та/або
адміністративні санкції та інші коригувальні заходи?
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3. Хто має право подавати скаргу щодо зловживання державними ресурсами, якщо вона пов’язана
з обмеженням щодо використання фізичних ресурсів?
4. Чи містить законодавство будь-які положення, що захищають осіб від помсти (напр., від утисків чи від
загрози звільнення з посади) внаслідок подання скарг з приводу зловживання державними ресурсами
у зв’язку з використанням фізичних ресурсів?
Право регулювати діяльність, пов’язану зі здійсненням передвиборної агітації
1. Чи існують чітко визначені правила для відповідних органів щодо надання дозволів на проведення
мітингів та інших видів діяльності у рамках здійснення передвиборної агітації та накладання
обмежень на такі види діяльності? Чи ці правила уможливлюють рівний доступ до місць здійснення
агітації? Чи ці правила та процедури відповідають міжнародним принципам свободи зборів,
свободи об’єднань та висловлення політичної позиції? Чи ці положення реалізовують/застосовують
на практиці? Які заходи передбачено на законодавчому рівні для виконання цих положень, в тому
числі кримінальні та/або адміністративні санкції та інші коригувальні заходи?
2. Хто має право подавати скаргу щодо зловживання державними ресурсами, якщо вона пов’язана
з регулюванням діяльності у сфері здійснення передвиборної агітації?
3. Чи містить законодавство будь-які положення, що захищають осіб від помсти (напр., від утисків
чи від загрози звільнення з посади) внаслідок подання скарг з приводу зловживання державними
ресурсами при регулюванні діяльності, пов’язаної зі здійсненням передвиборної агітації?
Обмеження щодо офіційних комунікацій держави з громадянами
Обмеження щодо використання державних комунікацій для впливу на хід передвиборної агітації
1. Чи містить законодавство будь-які положення, що обмежують використання державних коштів
для роздрукування чи розповсюдження матеріалів, у період, коли триває чи має розпочатись
передвиборна агітація (напр., заборони на масову розсилку звичайною або електронною поштою
матеріалів, оплачених з державного бюджету, або на розсилку офіційних матеріалів у 30-денний
період до виборів)? Чи існують винятки з цих правил (напр., чи не передбачені спеціальні дозволи
для міністерства гендерних справ або інших інституцій, спрямовані на заохочення участі жінок
у політиці)? Чи ці вимоги реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи передбачено на
законодавчому рівні для виконання цих положень, в тому числі кримінальні та/або адміністративні
санкції та інші коригувальні заходи?
2. Чи містить законодавство будь-які положення, що обмежують використання державних коштів для
роздрукування чи розповсюдження матеріалів напередодні та під час передвиборної агітації, пов’язані
зі змістом офіційних комунікацій (напр., обмеження на використання офіційних символів чи іншої
урядової символіки, в тому числі бланків документів, печаток, посилань на веб-сайти, репортажів
про офіційні державні заходи)? Чи ці вимоги реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи
передбачено на законодавчому рівні для виконання цих положень, в тому числі кримінальні та/або
адміністративні санкції та інші коригувальні заходи?
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3. Чи особи, відповідальні за ведення сторінок державних органів у соціальних мережах, та/або окремі
державні службовці, що мають власні сторінки в соціальних мережах, зобов’язані залишатись
безсторонніми під час передвиборної агітації? Чи існує кодекс поведінки щодо використання
соціальних мереж співробітниками державних органів? Чи всі пости від кандидатів та партій вважають
виборчою рекламою? Які заходи передбачено на законодавчому рівні для виконання цих положень,
в тому числі кримінальні та/або адміністративні санкції та інші коригувальні заходи? Які механізми
існують для моніторингу та реалізації будь-яких положень такого роду?
4. Хто має право подавати скаргу щодо зловживання державними ресурсами, якщо вона пов’язана
з обмеженням щодо використання державних комунікацій?
5. Чи містить законодавство будь-які положення, що захищають осіб від помсти (напр., від утисків
чи від загрози звільнення з посади) внаслідок подання скарг з приводу зловживання державними
ресурсами у зв’язку з використанням державних комунікацій?
Обмеження щодо державних ЗМІ
1. Чи існують законодавчі положення стосовно свободи висловлення думок, і чи їх дотримуються? Чи ці
положення реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи передбачено на законодавчому рівні для
виконання цих положень, в тому числі кримінальні та/або адміністративні санкції та інші коригувальні заходи?
2. Чи існують правила, що регулюють виділення безплатного ефірного часу в державних ЗМІ учасникам
виборчих перегонів? Чи ці правила у будь-який спосіб віддають перевагу або передбачають надання
додаткового часу кандидатам-посадовцям або партіям при владі (у тому числі з огляду на те, що вони
сприятливіші для більших партій)? Чи ці правила реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи
передбачено на законодавчому рівні для виконання цих положень, в тому числі кримінальні та/або
адміністративні санкції та інші коригувальні заходи?
3. Чи встановлено законом будь-які вимоги щодо неупередженості державних ЗМІ в матеріалах
про політиків, матеріалах передвиборної агітації та при виділенні однакового часу всім
конкурентам (в тому числі вимоги неупередженості в матеріалах про жінок-політиків та їхню
передвиборну агітацію)? Чи ці вимоги реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи
передбачено на законодавчому рівні для виконання цих положень, в тому числі кримінальні та/або
адміністративні санкції та інші коригувальні заходи?
4. Чи існують правила, що регулюють платну політичну рекламу в державних ЗМІ? Чи послідовно
застосовують правила, що регулюють платну політичну рекламу? Чи забороняє закон приховану
політичну рекламу? Чи ці правила реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи передбачено
на законодавчому рівні для виконання цих положень, в тому числі кримінальні та/або адміністративні
санкції та інші коригувальні заходи?
5. Чи містить законодавство будь-які положення, що обмежують отримання державними ЗМІ грошових
або матеріальних внесків від будь-якої політичної партії або кандидата під час передвиборної
агітації? Чи ці положення реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи передбачено на
законодавчому рівні для виконання цих положень, в том числі кримінальні та/або адміністративні
санкції та інші коригувальні заходи?
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6. Чи містить законодавство будь-які положення, що обмежують публікацію в державних ЗМІ
неправдивих тверджень про передвиборчу діяльність кандидата або політичної партії? Чи містить
законодавство положення, спрямовані на запобігання появі в державних ЗМІ, зокрема на сторінках
державних органів чи їх співробітників у соціальних мережах, наклепницьких матеріалів?
Чи ці положення реалізовують/застосовують на практиці? Які заходи передбачено на законодавчому
рівні для виконання цих положень, в тому числі кримінальні та/або адміністративні санкції та інші
коригувальні заходи?
7. Чи містить законодавство будь-які положення, спрямовані на недопущення політичної діяльності
державних ЗМІ, що становить конфлікт інтересів? Які заходи передбачено на законодавчому рівні
для виконання цих положень, в тому числі кримінальні та/або адміністративні санкції та інші
коригувальні заходи?
8. Хто має право подавати скаргу щодо зловживання державними ресурсами, якщо вона пов’язана
з обмеженням діяльності державних ЗМІ?
9. Чи містить законодавство будь-які положення, що захищають осіб від помсти (напр., від утисків
чи від загрози звільнення з посади) внаслідок подання скарг з приводу зловживання державними
ресурсами у зв’язку з використанням державних ЗМІ?
Принцип 2: Забезпечити ефективний і прозорий контроль з боку незалежних органів
(контролюючі органи)
1. Які органи відповідають за контроль за виконанням та/або за втілення законів і нормативних
актів, що стосуються зловживання державними ресурсами? Які повноваження мають ці органи
(напр., підготовка звіту, публікація інформації, розслідування інцидентів або застосування санкцій)?
2. Чи адекватно реалізують ці органи свої повноваження? Якщо офіційну роль відіграють кілька органів,
чи передбачає закон чіткий розподіл завдань між ними? Чи були які-небудь випадки, коли вони
зловживали цими повноваженнями на практиці для отримання політичної переваги на виборах?
3. Якою є процедура призначення/зняття з посади членів контролюючих органів, зокрема щодо
строку їх перебування на посаді та гарантії їхньої незалежності? Чи існують будь-які вимоги
щодо призначення на посади як чоловіків, так і жінок? Чи є процес призначення відкритим і
прозорим, і чи передбачає він участь громадянського суспільства? Чи є чітко виписаними й
загальнодоступними умови щодо членства та кваліфікації членів, і чи їх дотримання можна
перевірити? Чи мають члени підтвердження досвіду роботи у відповідній сфері (напр., ЗМІ)?
4. З якого джерела фінансуються контролюючі органи? Наскільки контролюючі органи контролюють
свій бюджет і використання коштів?
5. Чи вимагає закон від кожного органу видавати правила або інструкції щодо використання державних
ресурсів? Чи виконують вимоги закону на практиці?
6. Скільки часу передбачено на аудит поточного та виборчого фінансування з урахуванням потреби
у виявленні можливих зловживань державними ресурсами?
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7. Чи правоохоронні/контролюючі органи мають адекватне гендерне представництво? Чи схильні
жінки більшою або меншою мірою подавати скарги на колег-чоловіків (чи позначається на цій
імовірності брак захищеності або страх помсти)? Яка загальна культура ставлення до жінок, що
працюють на державній службі? Чи призводять будь-які з цих проблем до неоднакової реалізації
обмежень щодо державних службовців?
8. Чи мають контролюючі органи достатні можливості для моніторингу зловживання державними
ресурсами на практиці? Які ресурси та кадри мають контролюючі органи для здійснення нагляду
за використанням державних ресурсів? Чи вони активно займаються моніторингом?
9. Які стимули та перепони – як для окремих осіб, так і для органів – існують щодо реалізації
контролюючих повноважень?
10. Чи очікують контролюючі інституції на негативні наслідки, які можуть завадити їм у реалізації своїх
повноважень (наприклад, зменшення фінансування внаслідок розслідування чутливих справ)?
Чи очікують вони на позитивні наслідки, які можуть заохотити їх до активної діяльності (напр.,
публічне схвалення у ЗМІ)?
11. Якщо законодавство не містить конкретних інструментів захисту для скаржників, то чи існують
положення щодо викривачів для державних службовців, які знають про зловживання, вчинені
всередині державного органу? Чи положення щодо викривачів захищає їх від помсти?
Принцип 3: Належним чином застосовувати санкції та покарання щодо тих державних службовців, які
порушують закони, підзаконні акти та правила, встановлені їхніми органами (реалізація)
1. Чи застосовуються санкції та покарання (визначені в Принципі 1) відповідними органами, в тому
числі судами? Чи мають контролюючі органи повноваження накладати та застосовувати санкції
без звернення до судів? Чи існують гендерні відмінності в застосуванні санкцій та покарань?
2. Чи існують на практиці будь-які виклики, пов’язані з дотриманням порушниками умов накладених
на них санкцій?
3. Чи реалізується адекватно і справедливо, за умови його наявності, положення про викривачів?
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Аналіз сприятливого середовища
Наведені далі запитання слід розглянути, якщо це можливо, на етапі кабінетного дослідження. Багато
запитань щодо настроїв та фактичної поведінки, можливо, найкраще проаналізувати на етапі польових
досліджень. Такі випадки слід чітко виокремити на етапі кабінетного дослідження для подальшого аналізу
під час інтерв’ю.
Оцінювання сприятливого середовища повинно бути порівняно коротким, і ці запитання повинні
служити головним чином як загальний орієнтир. У залежності від контексту країни може бути доречним
зосередитись на кількох ключових запитаннях з кожної категорії або на загальному огляді з порівняльної
точки зору – обираючи кілька моментів для порівняння з регіональними прикладами або з прикладами
країн, що перебувають у схожому становищі.
Система державної служби
1. Чи державна адміністрація загалом справляє враження незалежної від правлячої партії?
2. Від чого залежить прийом на роботу, просування по службі та звільнення з посади державних
службовців – від політичного характеру призначення або від заслуг? Чи так це для всіх рівнів ієрархії
державної служби?
3. Чи існують навчальні програми для державних службовців, сфокусовані на неупередженості
та законодавчих обмеженнях їхньої поведінки?
4. Чи призначено на державні посади таку ж кількість жінок, як і чоловіків? Чи були будь-які
повідомлення про сексуальні домагання, погрози або експлуатацію у зв’язку з призначенням
на державні посади?
5. Чи шкалу заробітних плат в ієрархії державної служби загалом вважають справедливою? Чи достатній
рівень заробітної плати, щоб не було стимулів до корупції?
Система фінансування передвиборної агітації
1. Чи закон забороняє або накладає обмеження на будь-які конкретні джерела внесків або пожертвувань
до виборчих фондів політичних партій та/або кандидатів? Чи існує будь-який механізм визначення
того, чи дотримуються ці межі?
2. Чи існують закони про декларування майна для кандидатів на політичну посаду? Чи існує чіткий процес, у
рамках якого громадяни можуть запитати та своєчасно отримати інформацію про зміст декларацій?
3. (Якщо це не висвітлено в аналізі законодавства у сфері протидії ЗДР) Чи існують будь-які правові
положення щодо прямого державного фінансування (напр., положення щодо обсягу такого
фінансування) політичних партій та кандидатів? Яким критеріям слід відповідати, щоб отримати право
на таке фінансування? Чи структура державного фінансування винагороджує партії за включення жінок
до виборчих списків (або карає їх за не включення жінок)?
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4. Чи накладає закон будь-які обмеження на пов’язані з виборами витрати політичних партій та/або
кандидатів? Чи дотримуються учасники виборів цих вимог закону?
5. Чи вимагає закон від політичних партій та/або кандидатів звітувати про внески до їхніх виборчих
фондів? Чи такі звіти своєчасно оприлюднюються? Чи існують свідчення, що контролюючий орган
у сфері політичного фінансування аналізує ці звіти?
6. Чи повинні політичні партії вести фінансову звітність і регулярно звітувати про свої фінансові справи?
Чи оприлюднюються такі звіти?
7. Чи достатньо чітко окреслено повноваження органу/інституції (або органів/установ), що відповідають
за регулювання політичного фінансування? Чи ці органи ефективні та незалежні?
Контроль та адвокація з боку громадянського суспільства
1. Чи має країна мережу спроможних організацій громадянського суспільства (ОГС), які виявляють
інтерес до цієї теми? Чи ці ОГС сприймаються як політично нейтральні?
2. Чи громадянське суспільство залучено до моніторингу зловживання державними ресурсами під час
здійснення передвиборної агітації? Чи ОГС спроможні брати участь у моніторинговій діяльності?
Наскільки вони активні у цій сфері? Наскільки публічною є їхня інформація?
3. Чи існують механізми, за допомогою яких організації громадянського суспільства можуть зажадати
проведення розслідування або подати скаргу щодо зловживання державними ресурсами? Чи ці
механізми широковідомі та легкодоступні?
4. Чи запроваджено механізми офіційних консультацій між контролюючими органами, громадянським
суспільством, політичними партіями та кандидатами?
ЗМІ та публічна інформація
1. Чи має країна сталу традицію журналістських розслідувань? Чи існують механізми забезпечення
охорони та безпеки журналістів? Чи існують механізми саморегуляції для журналістів?
2. Чи журналісти мають доступ до всіх видів передвиборчої діяльності?
3. Чи існують правові положення щодо свободи інформації? Чи закони про свободу інформації
(та механізми їх впровадження) захищають право громадян та ЗМІ на доступ до інформації
про політичне фінансування під час передвиборної агітації?
4. Чи журналісти отримують належну підготовку, підтримку та практику? Чи журналісти мають знання,
необхідні для підготовки матеріалів про вибори, зокрема чи розуміють вони виборчий процес
у цілому, чи ознайомились вони з виборчим законодавством, особливо з точки зору його впливу
на матеріали у ЗМІ, та чи розуміють вони роль ЗМІ у висвітленні виборів?
5. Чи виглядають журналісти ознайомленими із законодавством щодо використання державних ресурсів
і зловживання ними та з фактичною практикою такого використання та зловживання? Чи мають вони
інтерес до розслідування відповідних випадків і підготовки матеріалів про це?
6. Чи адекватно та неупереджено ЗМІ висвітлюють випадки зловживання державними ресурсами?
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Державні закупівлі
1. Чи державні підрядники підлягають обмеженням щодо політичної діяльності? А отримувачі грантів?
Як реалізуються ці правові положення?
2. Чи заборонено підрядникам виділяти кошти, отримані від держави, на політичні цілі? Якщо так, то як
реалізовуються ці правила? Чи вимагають від підрядників вести облік відповідно до стандартів звітування
для підтвердження, що вони використовують оплату лише для ведення дозволеної діяльності?
3. Чи забезпечують правила надання контрактів лише на проекти розвитку, що мають бути
реалізовані впродовж певного часу? Чи існують обмеження щодо того, за який час до виборів
можна реалізовувати проекти?
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Вимагати від державних службовців
йти у відпустку за свій рахунок, а не
брати звичайну відпустку, якщо вони
бажають взяти участь у здійсненні
передвиборної агітації

Розглянути можливі поправки до
законодавства, що мають захистити
державних службовців від політичного
втручання з боку керівників та ще сильніше
обмежити можливості керівників на
політичних посадах брати участь у заходах
передвиборної агітації

Законодавство у сфері протидії ЗДР

Рекомендація

Парламент
Державні
органи

Парламент

Відповідальна
особа (особи)

√√ Існуючі групи ОГС,
активно залучені до
адвокації та моніторингу
√√ Потенційні прихильники
в основних
політичних партіях

√√ Існуючі групи ОГС,
активно залучені до
адвокації та моніторингу
√√ Потенційні прихильники
в основних
політичних партіях

Елементи політичної волі,
на які треба вплинути

√√ Обмежений інтерес
громадськості до
подолання ЗДР
√√ Потенційний спротив
з боку державних
службовців,
задоволених чинним
законодавством

√√ Представникам
влади вигідне чинне
законодавство

Елементи політичної
волі, які треба усунути

Середній

Високий

Рівень
пріоритетності

Хоча рекомендації часто розробляють на етапі завершення оцінювання, це, напевне, найважливіший етап усього процесу. Важливо, щоб
рекомендації були конкретними, вказували на осіб, відповідальних за їх реалізацію, та на елементи, які можна задіяти у спробах реформування
або вплив яких слід зменшити. Крім того, оскільки цей оцінювальний інструмент уможливлює дуже детальний аналіз відносно вузької
області нормативно-правової основи виборів, необхідно якомога чіткіше пріоритизувати рекомендації. Наведена нижче структура – в якій
наведено чотири приклади рекомендацій – допоможе оцінювальній команді розробити рекомендації щодо конкретних дій, пріоритизувати
їх та чітко представити їх читачеві. Слід розрізняти два типи рекомендацій – ті, що стосуються розділу “Законодавство у сфері протидії ЗДР”,
та ті, що стосуються розділу “Сприятливе середовище”. В останньому стовпчику вказано рівень пріоритетності конкретної рекомендації.
Примітка: Якщо часові або ресурсні обмеження не дозволяють провести повний аналіз, слід віддати пріоритет розробці рекомендацій та
визначенню відповідальних за їх реалізацію осіб і визначенню рівнів пріоритетності кожної з цих рекомендацій.

Ключові елементи аналізу
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Міжнародна
спільнота ЗМІ

ОГС
Міжнародна
спільнота

Відповідальна
особа (особи)

√√ Вплив міжнародної
спільноти з метою
підштовхування до змін

√√ Існуючі групи ОГС,
активно залучені до
адвокації та моніторингу
√√ Вплив міжнародної
спільноти з метою
підштовхування до змін

Елементи політичної волі,
на які треба вплинути

√√ Потенційний спротив
з боку ЗМІ через
політизацію та/
або обмеженість
фінансових стимулів
для журналістіврозслідувачів

√√ Обмежений інтерес
громадськості до
подолання ЗДР

Елементи політичної
волі, які треба усунути

Низький

Високий

Рівень
пріоритетності

У наведеній вище таблиці підсумкову рекомендацію слід навести в першому стовпчику, а далі вказати особу (осіб), що відповідатиме
(відповідатимуть) за її виконання. У стовпчиках щодо політичної волі визначено дві додаткових елементи: наявні особливості політичного
ландшафту, на які можна вплинути (за допомогою міжнародного співтовариства, надавачів технічної допомоги або інших зацікавлених
сторін), оскільки вони уможливлюють реформи або принаймні не перешкоджають їм, і обставини які, можливо, доведеться послабити або
подолати, оскільки вони є бар’єрами, пов’язаними з політичною волею. До цих чинників належать стимули (напр., стримування та противаги
в уряді, які передбачають відповідальність посадовців, як-от покарання та санкції за неправомірну поведінку, та підтримка з боку провідних
зацікавлених осіб, у тому числі з боку міжнародного співтовариства); зв’язки (напр., групи інтересів та політичні партії/сили, які підтримують
ці зусилля або які не намагаються чинити організований спротив, сприйнятлива та зацікавлена громадськість і міжнародні партнери, що
надають підтримку); та наслідки (напр., соціально-політичні конфлікти мінімальні, репутаційні втрати мінімальні або й узагалі є репутаційні
надбання). Останній стовпчик передбачений для оцінки рівня важливості дії – високого, середнього або низького.

Запропонувати цільову підготовку
журналістам-розслідувачам з
акцентом на об’єктивність матеріалів
та відповідальність за ЗДР

Провести аналіз кількості державних
службовців у містах та розробити розумні
стандарти допустимої кількості працівників
у залежності від кількості населення

Сприятливе середовище
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