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         Антикорупційна програма Генеральної прокуратури на 2018 рік, 

передбачає процес реформування системи органів прокуратури відповідно до 

міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав. Саме з 

приводу взяття такого міжнародного курсу й у зв’язку з реформаційними 

процесами та зрушеннями в умовах триваючої адаптації України до 

Європейського рівня, я хочу запропонувати десять кроків прокурора до 

подолання корупції з врахуванням досвіду зарубіжних країн, зокрема, 

проаналізувавши методи та заходи, які використовуються в Данії та 

Нідерландах. 

Саме ці держави, у всесвітньому рейтингу "Індекс сприйняття корупції" 

за 2017 рік, увійшли що до ТОП-5 країн, у яких рівень корупції найнижчий. 

Отож, до вашої уваги «10 кроків прокурора до подолання корупції»: 

Крок 1. «Фінансова оголеність». Хоча і передбачена фінансова звітність 

шляхом подання щорічних декларацій державними службовцями, проте, цей 

процес не є  вже таким «прозорим». Доцільно було б  зобов’язати працівників 

органів прокуратури та інших державних органів, зменшити терміни подачі 

декларацій про доходи до двох разів на  рік, тобто за пів року їх діяльності, та 

надавати відкритий доступ до інформації про розмір їх заробітної плати та 

стану банківських рахунків. 

Крок 2. Прокурор – втілення принципів демократії. Повернути довіру 

до прокурорської діяльності доволі складно, проте цілком можливо. Прокурор  

– особа, яка повинна стати ближчою до кожного з нас і пропагувати боротьбу з 

корупцією серед суспільства. Відкриті соціальні антикорупційні акції, у яких 

будуть приймати участь прокурори, допоможуть повернути довіру народу до 

діяльності працівників прокуратури, що дасть можливість збільшити кількість 

повідомлень громадян про прояви корупції.  

Крок 3. Укорінення нетерпимості до корупційних діянь, за принципом 

«Як таке узагалі може бути?». Звичайно, що вплинути на менталітет народу 

та докорінно змінити свідомість, яка закладена у людині, цілком не можливо. 

Проте слід намагатись здійснити якісь спроби для цього. Тренінги та навчання 



для працівників прокуратури, які б сприяли зменшенню толерантності до 

корупції, це вдалий спосіб мінімізувати її прояви. Відомо  ж усім, що починати 

зміни завжди потрібно з себе. Вважаю, що саме прокуратура повинна бути, в 

першу чергу, очищена від корупційних проявів, що в подальшому дозволить це 

зробити і в інших органах. 

Крок 4. Жорстка, проте дієва міра для осіб, які підозрюються у 

корумпованих діях – детектор брехні. Використання на  постійній основі в 

кожному державному органі даного методу  буде здійснювати  превентивну 

роль для запобігання злочинів, пов’язаних із корупцією. 

Крок 5. Створення антикорупційної громадської організації, вважаю, є 

необхідним заходом щодо здійснення контролю за прокурорською діяльністю 

та діяльністю інших органів державної влади, яка передбачала б собою 

організацію, що базується на виборності від кожного підприємства, установи, 

організації кількох осіб із встановленим  терміном заняття посад у ній на строк 

не більше двох років із правом надання їм на законодавчому рівні права 

провокації корупційних злочинів з метою подальшого їх викриття та 

преміювання осіб, яким це вдалося. 

Крок 6. Соціальна захищеність кожного працівника прокуратури з 

можливістю її втрати у разі участі у корупційних діяння. На мою думку, 

сприяти зменшенню кількості корумпованих діянь буде встановлення гідної 

оплати праці та повного соціального захисту працівникам прокуратури, а також 

членам їх сімей (включно безкоштовна медицина, страхування життя та 

здоров’я, можливість отримання безвідсоткових кредитів на придбання житла 

чи авто). Якщо людина зможе забезпечити себе усім необхідним за рахунок 

заробітної плати (це повинно бути хоча б не менше 80 000 грн. на місяць на 

сьогоднішній день) та буде відчувати себе разом із сім’єю цілком соціально 

захищеною, то і відповідно необхідність у «додатковому заробітку» буде 

автоматично відсутня. Таким чином, усі думки та дії працівників органів 

прокуратури зможуть бути максимально спрямовані на подолання корупції в 

країні. 



 

Крок 7. Запровадження відшкодування коштів в п’ятикратному 

розмірі за одержання неправомірної вигоди. Таким чином, ми зможемо 

наповнювати державний бюджет за рахунок створення окремого рахунку. 

Враховуючи статистику корумпованих злочинів (засуджено 1692 особи за 2017 

р. за даними сайту Генпрокуратури ), зможемо з легкістю наповнити державний 

бюджет з наступним використанням даних коштів, як би мені цього хотілося, 

на боротьбу з раком. 

Крок 8. Залучення до діючих працівників прокуратури студентської 

юридичної молоді для проходження практики та з метою 

антикорупційного спрямування. Відносини, які будуть складатися між 

діючими працівниками та прогресивною молоддю, яка прагне до освоєння 

юриспруденції та змін в нашій державі на краще, дасть позитивний влив, як на 

працівників діючих органів прокуратури, так і на формування майбутніх 

професійних навичок молодих спеціалістів. 

Крок 9. Протидія «пантофляжу», в частині швидкого переходу 

службовця в бізнес. Полягає, у встановленні «карантину» для осіб, які 

займались службовою діяльністю та були звільненні  у термін – 6 років з метою 

унеможливлення використання коштів, що були отримані корупційним шляхом 

для створення власного бізнесу. Контроль за такими діями слід покласти на 

органи прокуратури. 

Крок 10. Встановлення додаткових вимог до осіб,  які прагнуть до 

зайняття посад в органах державної влади (здійснювати більш прискіпливий 

відбір працівників, враховуючи їх громадську активність та соціальну позицію, 

в тому числі стосовно сприйняття корупції,  шляхом різного виду тестувань та з 

використанням детектору брехні). 

Отже, вищезапропоновані кроки подолання корупції в нашій державі, 

маю надію, допоможуть якщо не остаточно побороти її, то хоча б звести до 

мізеру! 

  


