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Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»,
корупція – використання особою наданих їй службових повноважень чи
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди
або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди
для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання
неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним
особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих
їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.
Корупція спричиняє руйнівний вплив на всі сфери життя українського
суспільства, є серйозною перепоною для реформ в економіці, гальмує
становлення ринкових інститутів, перешкоджає надходженню інвестицій та
становить загрозу національній безпеці України. Тому безперечно потрібно
викорінювати її з держави, а, найперше, з свідомості українців.
Які ж кроки потрібно зробити прокурору для подолання корупції:
1.

Власний приклад.

Діяльність прокуратури, і прокурорів зокрема, ґрунтується на засадах
законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності. Прокурор – це
завжди людина відповідальна, з хорошою пам’яттю і увагою, аналітичним
мисленням і емоційною стійкістю; на нього покладена основна мета – захист
прав і свобод осіб, нагляд за додержанням законів, представництво інтересів
громадян (держави) в суді. Тому, в діяльності прокурора не має і натяку бути
на протиправну діяльність.
2.

Пропагування правомірної поведінки серед громадян.

Правомірна поведінка — це суспільно корисна правова поведінка
особи (дія або бездіяльність), яка відповідає розпорядженням юридичних
норм і охороняється державою. Засобами сприяння протидії корупції серед
населення можуть бути – поширення промов щодо шкоди корупції на
телебаченні, радіо, мереж Інтернет, ЗМІ; публічні виступи.
3.

Популяризувати

службовцями.

соціальний

контроль

за

державними

Соціальний контроль є механізмом реагування з боку оточення,
суспільства, індивіда на девіантні вчинки, і паралельно – системою
профілактики соціальних відхилень. Активне слідкування за діяльністю
службовців і звернення до відповідних служб у разі виявлення проявів
корупції дозволить якісніше протидіяти «шкіднику» держави.
4.

Обов’язок банківських установ.

Зобов’язати банківські установи надавати органам прокуратури
інформацію про операції з грошима понад певну суму. А з сторони органів
прокуратури – подальша перевірка законності володіння громадян коштами.
5.

Розроблення прокурорами норм для подолання корупції на

кожному окремому підприємстві.
Мова йде про боротьбу з корупцією в залежності від специфіки
підприємств, їх керівництва і працівників.
6.

Започаткування в школах і інших навчальних закладах

додаткових занять з виховання правової свідомості дітей – вільної від
корумпованості.
Інформація про шкоду корупції донесена напряму від прокурора,
людини авторитетної, матиме більше результати у антикорупційному
вихованні школярів і студентів.
7.

Якісне представництво інтересів громадянина або держави в

суді у справах про корупційні злочини (збирання і дослідження доказів,
всебічне розкриття злочину).
8.

Активне

міжнародне

співробітництво

для

розкриття

корупційних злочинів і корупційних схем.
9.

Повідомляти відповідні органи чи служби про вчинення

корупційних злочинів своїх колег.
Тобто своєрідний таємний корупційний контроль за діяльністю у
середині прокуратури. Це дозволить попередити неправомірну поведінку
прокурорів та дасть можливість отримати премію, як варіант, в розмірі
річного окладу, якщо цей факт підтвердиться в суді.

10.

Активне застосування негласних слідчих дій, для якіснішого

збирання доказів і доведення вини корупціонерів.
Вважаю, запропоновані мною кроки подолання корупції в нашій
державі допоможуть прокурорам в цьому нелегкому завданні!

