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Експерти з питань стратегічних
комунікацій завершили серію тренінгів
для суддів-спікерів

 
Читати статтю

 

Консультативна місія ЄС передала
Львівській та Харківській поліції
найсучасніше експертно-
криміналістичне обладнання

Читати статтю

Соціальне відео НАБУ, зроблене за
підтримки КМЄС, наголошує на
важливості особистої відповідальності у
боротьбі з корупцією

Нове відео КМЄС, в якому йдеться про
завдання та щоденні справи Місії в
Україні
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Дивитися відео Дивитися відео

«Корупція стосується кожного, тож кожен
повинен боротися з нею», – говорить голова
КМЄС, Кястутіс Ланчінскас, на спільному
заході КМЄС та НАБу

 
Цей захід став вже
четвертим із серії
відкритих дискусій з
журналістами та
громадськими
активістами, які КМЄС
та НАБУ організували
цього року. Раніше подібні
заходи відбулися в
Харкові, Львові та Одесі.
Метою зустрічей є обмін
інформацією щодо
передових міжнародних
практик та досягнень
ЄС в галузі протидії
корупції, а також
створення додаткових
можливостей для
зустрічей та спілкування
осіб, що об’єднані
спільною метою –
викривати корупцію.
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Виступаючи сьогодні в Києві на заході,
організаторами якого виступили КМЄС та НАБУ,
поруч з Директором НАБУ Артемом Ситником, голова
Консультативної місії ЄС Кястутіс Ланчінскас
наголосив на особливій ролі журналістів та
громадських активістів у боротьбі з корупцією.
«Помилково вважати, що боротьба з корупцією – це
виключно функція державних органів, — сказав
Кястутіс Ланчінскас. – Щоб забезпечити прозоре,
безпечне та процвітаюче майбутнє, боротьбою з
корупцією повинен перейматися кожен. Особливо –
журналісти та громадські активісти».

Згадавши про нещодавнє подання електронних
декларацій в Україні, Кястутіс Ланчінскас зазначив,
що високий рівень кількості заповнених декларацій
серед найвищих посадовців – позитивний знак, за що
їх слід похвалити. Це лише перший крок, оскільки,
щоб боротьба з корупцією була справді успішною,
такі антикорупційні установи, як НАБУ, НАЗК та САП,
мають отримати повноваження та ресурси та діяти
незалежно відповідно до законодавства. Єдині, хто
виграють від неповноцінного функціонування цих
установ або міжвідомчого суперництва – злочинці».

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/videos/1829704733941871/
https://www.facebook.com/euamukraine/videos/1864166377149034/


Окрім відкритих дискусій з Кястутісом Ланчінскасом
та Артемом Ситником, учасники зустрічі почули про
боротьбу з корупцією в Литві від голови Служби
спеціальних розслідувань Литви Сауліуса
Урбанавічюса. Крім того, народний депутат України,
голова комітету ВРУ з питань запобігання та протидії
корупції Віктор Чумак детальніше розповів про
прогалини в чинному антикорупційному законодавстві
України. Також журналістка-розслідувач британської
газети The Guardian Холлі Уотт розповіла слухачам
про те, як в їхній газеті проводилися журналістські
розслідування щодо найбільш резонансних справ, у
тому числі Панамських документів.
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Міжнародний день боротьби із корупцією:
інтерв'ю Сергія Деркача

Останнім часом в Україні та за її межами
багато говорять про повільний темп
антикорупційних реформ в Україні.  Чи
зробила країна певні прогресивні кроки у
цьому напрямку після завершення Революції
Гідності?

Корупція залишається однією з найбільших
проблем  в Україні.  Можна стверджувати з
великою долею вірогідності,  що саме корупція
була одним із чинників, які підштовхнули людей
до демонстрацій, що згодом переросли у
Революцію Гідності наприкінці 2013 року. Індекс
сприйняття корупції від Transparency
International вказує на те, що українці вважають
її основним викликом для країни. Нещодавні
дослідження також показують, що приблизно
38% українців давали хабаря цього року – що
вже є величезною проблемою нашого
суспільства. Корупція притаманна багатьом
українцям, оскільки вони вважають її єдиним
засобом виживання в Україні.  Але не зважаючи
на все сказане вище, слід відзначити, що в
країні за останні пару років відбулися також і
значні позитивні зрушення  у боротьбі з
корупцією. Звичайно, більшість цих зрушень
пов’язані із законодавчими ініціативами та

9 грудня світ
відзначає
міжнародний день
боротьби із
корупцією.

Сергій Деркач,
фахівець КМЄС з
питань боротьби з
корупцією, ділиться
своїми думками
стосовно змін в
Україні у цій сфері.
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"Роздратування
суспільства
цілком
зрозуміле, але
очікування
також мають
бути
реалістичними."

..................................



заходами, які на цьому етапі невідчутні
пересічному громадянину.  Не зважаючи на
певні прогалини, сьогодні українське
антикорупційне законодавство можна цілком
порівняти із західноєвропейським.  Нові закони
призвели до створення антикорупційних
відомств, яких досі не було в історії нашої
країни. Національне Антикорупційне Бюро
України (НАБУ), наприклад, вдалося досить в
короткі строки стати на ноги та активно
розпочати свою роботу.  40 справ, розглянутих
НАБУ, зараз знаходяться в суді. Це, однозначно,
прогрес.

Спеціальна Антикорупційна Прокуратура (САП),
яку було засновано цього року, веде зараз
судові справи на основі розслідувань НАБУ.  Не
забуваємо також, що Національне Агентство
Запобігання Корупції (НАЗК)  успішно запустило
програму е-декларування, де усі
високопосадовці задекларували своє майно та
доходи.

Читати інтерв"ю

Майбутні заходи
6-9 грудня: Тренінг для поліцейських НПУ у Львові з технік ведення
переговорів під час масових заходів — інструмент для зниження потенціалу
насильства під час великих зібрань.  Тренінг організовано КМЄС та офіцерами
поліціі Чехії.
7-9 грудня:  Тренінг для 24 поліцейських офіцерів із Київської області — як
ідентифікувати водіїв під впливом алкоголю, як перевірити їх спеціалізованим
обладнанням, та як спілкуватися з водіями, які потенційно під впливом
алкоголю." Наприкінці тренінгу, КМЄС подарує НПУ 30 комплектів тестування
алкоголю — Kиїв
9 грудня: Тренінг для прокурорів та співробітників поліції з питаннь незаконного
збагачення та співпраці між поліцією і прокуратурою — Iвано-Франківськ
6-16 грудня: Двотижневий тренінг для керівників середньої ланки НПУ та
Патрульної служби з питань взаємодії поліції з громадою — Івано-Франківськ,
Миколаїв, Полтава, Ужгород
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