10 КРОКІВ ПРОКУРОРА ДО ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ
В умовах сучасних реалій постає гостра проблема боротьби з корупцією. Органи
державної влади та громадськість докладають значних зусиль задля подолання корупції, одна ця проблема, на жаль, не вирішена. Пропонуються наступні кроки до подолання корупції:
1)Вдосконалення системи стримувань і противаг. Європейський досвід свідчить, що
вона є досить ефективною для боротьби з корупцією. Що стосується України, то зараз
функціонують безліч антикорупційних органів влади, але через недостатньо розвинену
систему стримувань і противаг ці інституції не можуть працювати ефективно без належного взаємоконтролю. Окрім цього, в силу продубльованих повноважень не виключені випадки тиску одного органу влади на інший, зокрема коли мова йде про процесуальне керівництво в кримінальному провадженні.
2)Вдосконалення процесу відбору на посади в антикорупційних органах влади. Першоосновою для зайняття посади в антикорупційних органах має стати професіоналізм а не
особисті якості кандидата. Боротьба з корупцією повинна здійснюватися висококваліфікованими професіоналами з чітко вираженою правовою позицією.
3)Достойний рівень заробітної плати. Досить частою причиною корупції слугує недостатній рівень заробітної плати, матеріально-побутового та соціального забезпечення.
Підвищення рівня заробітної плати, надання додаткових премій за розкриття корупційних злочинів слугуватиме стимулом для ефективної діяльності антикорупційних органів влади.
4)Підзвітність і підконтрольність антикорупційних органів міжнародним організаціям
та автономність цих органів по відношенню до інших вітчизняних органів влади. Практика ООН свідчить, що зовнішній контроль за антикорупційними органами влади є виправданим та необхідним в умовах сучасних реалій. Не менш важливим є усунення залежності антикорупційних органів влади від інших, що скла дають систему органів державної влади України.
5)Запуск Вищого антикорупційного суду. Передумовою для його успішного функціонування є якість роботи антикорупційних органів і розкриття корупційних злочинів.

Окрім цього, необхідним є відбір достойних суддів, для яких ключовими аспектами діяльності стане засада верховенства права і діяльність виключно в правовому полі.
6)Рецепція міжнародного досвіду. Боротьба з корупцією в сучасних умовах вимагає
здійснення виключно ефективних та дієвих заходів, а ризик не завжди буде виправданим. Саме тому слід застосовувати в Україні кращі здобутки в боротьбі з корупцією
інших країн. Безперечно, ці засоби та методи слід адаптувати до нашої правової системи.
7)Розвиток правосвідомості. На даний час долання корупції вимагає не лише активних
дій з боку влади, а й з боку самого суспільства. Необхідним кроком є впровадження
просвітницької функції держави для усвідомлення суспільством всієї небезпеки корупції та методів боротьби з нею.
8)Ефективність та якість роботи антикорупційних органів влади. Чисельність працівників та перелік повноважень, якими вони наділені, не виправдовують надії суспільстваборотьба з корупцією йде повільними темпами та немає вагомих результатів. Необхідним є покращення функціонування цих органів влади.
9)Зміни в матеріальному і процесуальному законодавстві. В контексті безлічі колізійних норм, прогалин в законодавстві а також продубльованих повноважень антикорупційних органів постає питання вдосконалення законодавства з метою ефективної боротьби з корупцією. Окрему увагу слід приділити спрощенню процесуального порядку
здійснення слідчо-оперативних заходів та притягнення до відповідальності антикорупційними органами влади.
10)Суспільне висвітлення антикорупційної боротьби. Інформування громадськості про
боротьбу з корупцією має неабияке значення для попередження корупційних злочинів.
Тому важливим є не лише висвітлення гучних затримань, а й гучних вироків та відбування корупціонерами покарань.
Корупція в суспільстві асоціюється з гнійною раною. Як в медицині боротьба з
такою раною потребує хірургічного втручання, так і в державі боротьба з корупцією
вимагає активних та радикальних дій.

