“...подолати корупцію здатне
«тільки свідоме громадянське
суспільство, яке на постійній
основі виконує функцію контролю
за владою»—В.Валлє.

Корупція (від лат. corrumpere — «псувати») — протиправна
діяльність службовців, які використовують свої посадові
права та можливості для особистого збагаченн (отримання
хабарів); узагальнено — підкупність і продажність

 Чим більше в державі
корупції, тим більше
законів.— Публій Тацит
 «У суспільстві, вільному
від корупції, має
відбутися всеосяжна
відмова від корупції».
-порада В.Валлє.

Корупція-це...


Звичайна корупція - це коли відкат менше
50%. А коли відкат більше 50% - це вже
нахабне і хамське злодійство!
Корупція – це хвороба суспільства. Але ця
недуга виліковна, адже боротьба з
корупцією можлива. Щоб перемогти, ми
повинні почати з себе. Чесність має стати
правилом для кожного. А з чужою
недоброчесністю ми можемо боротися
юридичними методами. Правових методів
на сьогодні існує багато, сучасне
законодавство дозволяє кожному
громадянину стати активним
антикорупціонером. Ми пропонуємо
інструменти найпершої протидії.

Метою Антикорупційної програми
Міністерства оборони України на 2015 —
2017 роки (далі — Антикорупційна

програма Міноборони) є:




Забезпечення дотримання посадовими
і службовими особами Міністерства
оборони України та Збройних Сил України
вимог антикорупційного законодавства,
посилення роботи щодо запобігання
корупції шляхом реалізації засад
державної антикорупційної політики
в Україні (Антикорупційної стратегії)
на 2014 — 2017 роки, затверджених
Законом України від 14 жовтня 2014 року
№ 1699-VII, державної програми щодо
запобігання корупції, подальше
впровадження механізмів Ініціативи НАТО
з побудови цілісності, прозорості,
доброчесності, зниження корупційних
ризиків у роботі оборонних інституцій.
Діяльність Міністерства оборони України,
Генерального штабу Збройних Сил
України, інших органів військового
управління щодо запобігання і виявлення
корупції у сфері оборони ґрунтується
на усвідомленні того, що суспільство
повинно мати впевненість.

Допоможи зупинити.
 Прозорість влади є
запорукою подолання
корупції. Необхідною є
активна участь молоді в
прийнятті рішень Просвіта
та превентивні заходи –
обов’язкова умова
подолання корупції.
Інформація та залучання
громадськості є життєво
необхідними елементами
подолання корупції Ми не
маємо права стояти
осторонь, ми маємо бути
разом

Джерела
Антикорупційної
стратегії


У монографії із застосуванням сучасних методів
наукового пізнання розглядаються причини та умови
корупції в Україні, соціально-економічний простір її
розповсюдження в перехідному суспільстві та механізми
протидії. В роботі використані матеріали практики,
кримінологічних та соціальних досліджень,
сформульовані пропозиції щодо посилення протидії
цьому феномену. Викладений у монографії матеріал може
бути використаний студентами, науковцями,
працівниками правоохоронних органів.

Посібник розрахований на осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування та прирівняних до них осіб, які є
суб’єктами, на яких поширюється дія Закону
України «Про запобігання корупції», на
уповноважених осіб, відповідальних за
реалізацію антикорупційних програм, а також на
суддів, прокурорів, слідчих, детективів та
адвокатів.

ЯК ПОБОРОТИ КОРУПЦІЮ:
12 ЦИТАТ ЛІ КУАН Ю, АВТОРА СИНГАПУРСЬКОГО
ЕКОНОМІЧНОГО ДИВА









Розважливий стратег і прагматик, перетворив
Сінгапур з крихітного острова без жодних
природних ресурсів на процвітаючу
економіку. Успішно згуртував сінгапурців для
досягнення того, що часто називають
економічним дивом – поєднання приватного та
державного капіталізму. Пан Лі зробив Сінгапур
процвітаючим, сучасним, ефективним і
практично вільним від корупції – і туди
попрямували іноземні інвестори.
Коли корупція проникає у всі шари урядовій
ієрархії...
. Якщо владу держави, якою ми управляємо, буде
використано не щоб покращити життя більшості, а
щоб набити кишені меншини з владної ієрархії, то
нам буде погано.
Щоб розрізняти добре і погане, добро і зло,
..Якщо якийсь чиновник має у своєму
розпорядженні майно, походження якого важко
пояснити, і є докази корупції, він позбавляється всієї
власності.
Дуже сумно спостерігати за тим, як часто
національні герої пускають на самоплив свою
країну ...

"Корупція - то є духовна недуга":
Найяскравіші цитати Любомира Гузара







Цитати Любомира Гузара про війну, корупцію
та Радянський союз
На 85-му році життя помер колишній
предстоятель Української церкви Блаженніший
Любомир Гузар
Я знаю, що багато людей розчаровані тим, що
Майдан не приніс швидких змін. Але питання,
швидко або повільно ми рухаємося, набагато
менш важливе, ніж питання, рухаємося ми або
стоїмо на місці. Приймаємо ми кожен раз
рішення стати кращими, ніж раніше, чи готові
змінюватися?
Вчинки цих людей [Героїв Небесної Сотні]
нагадують вчинок Ісуса Христа, який також був
розп'ятий, хоча був без гріха. Він пожертвував
своїм життям. Я думаю, що і ті, хто в минулому
столітті вмирали у в'язницях і таборах, і
Небесна Сотня ... їх жертва якимось чином
впливає [на суспільство].
Корупція – то є духовна недуга. Це не є щось фінансове.
Якби люди серйозно ставилися до корупції, справді бачии її
такою, як вона є, а це є гріх, то не треба було б нам так
багато комісій всякого роду, законів і такого іншого.

Корупція — це не тільки те, що
чиновник бере хабар, це і те, що хтось
дає.— Згуладзе-Глуксманн Екатерина
 Не бери хабарів за жодні гроші.
— Василь Туренко, російський публіцист-сатирик
 Нема нічого помилковішого, ніж думка, що стратами можна
регулювати ціни чи відучити від хабарництва.
 — Володимир Короленко
 Порядна людина бере хабар в одному-єдиному випадку —
коли випадає нагода.— Габріель Лауб
 Чим більше в державі корупції, тим більше законів.—
Публій Тацит
 Той, хто отримує хабар, так само, як і той, хто його дає, обидва
підуть у пекло.
— Мухаммед
 Усі без винятку чиновники впевнені, що за їхню каторжну
працю їм платять дуже мало і все, що їм залишається, — це
зажовувати своє горе хабарами.

Вперше в Україні фестиваль
«Кіно проти корупції»
 Картини, представлені у
рамках фестивалю, – призери
світових кінофестивалів і
документальні хіти. Кіноогляд
розпочався 14 вересня і
відбувається у 6 містах
України. До програми увійшли
шість європейських фільмів,
які досліджують природу
корупції – від неприкритого
зловживання владою політиків
та корпорацій до негучних
побутових конфліктів.

Корупція-зло...
 корупція є складним соціальним,
політичним та економічним явищем,
що, в тій чи іншій мірі зачіпає всі
країни. Корупція руйнує демократичні
інститути, сповільнює економічний
розвиток і підриває державні устої.
Тому кожна людина на своєму місці
може зробити свій внесок у подолання
корупції.

Повинен знати!
 . Соціальна драма Юрія Бикова говорить
про байдужість місцевої влади, яка
поставила під загрозу життя 800
мешканців старого гуртожитку. Фільм,
знятий у пам'ять про Олексія Балабанова,
удостоївся трьох премій міжнародного
кінофестивалю в Локарно.
 Фестиваль «Кіно проти корупції» має на
меті показати знайому українцям проблему
як загальнолюдське явище, з яким варто
боротися.

Цитати які надихають. 15
вибраних цитат від відомих людей
 Для того, щоб зважитися на зміни у своєму
житті та почати не просто мріяти, а діяти,
деколи людині потрібно не так і багато всього лише мотивація, або вчасно почуте
слово.
 В сьогоднішній підбірці - цитати, здатні стати
стимулом для великих змін і всередині, і
навколо вас.
Бажаю удачі і позитивних тенденцій в житті!

Отже, 15 цитат які надихають та здатні
змінити життя:
1. Невдача - це просто можливість почати знову, але вже більш мудро.
© Генрі Форд
2. Якщо проблему можна вирішити, не варто про неї турбуватися. Якщо
проблема невирішальна, турбуватися про неї безглуздо.
© Далай Лама
3. Навіть якщо ви дуже талановиті і докладаєте великі зусилля, для
деяких результатів просто потрібен час: ви не отримаєте дитини через
місяць, навіть якщо змусите завагітніти дев'ять жінок.
© Уоррен Баффет
4. Раз у житті фортуна стукає у двері кожної людини, але людина в цей
час нерідко сидить у найближчій пивній і ніякого стуку не чує.
© Марк Твен
5. Наш великий недолік в тому, що ми занадто швидко опускаємо руки.
Найбільш вірний шлях до успіху - весь час пробувати ще один раз.
©
Томас Едісон
6. Особисто я люблю суницю з вершками, але риба чомусь надає
перевагу черв'якам. Ось чому, коли я йду на риболовлю, я думаю не про
те, що люблю я, а про те, що любить риба.
© Дейл Карнегі
7. Прокидаючись вранці, запитай себе: «Що я повинен зробити?»
Увечері, перш ніж заснути: «Що я зробив?».
© Піфагор

-8. Бідний, невдалий, нещасливий і нездоровий це той, хто часто
використовує слово «завтра».
© Роберт Кійосакі
-9. Старі завжди радять молодим заощаджувати гроші. Це погана порада.
Не збирайте копійки. Вкладайте в себе. Я в житті не заощадив і долара,
поки не досяг сорока років.
© Генрі Форд
-10. Я цього хочу. Значить, це буде.
© Генрі Форд
-11. Я не терпів поразок. Я просто знайшов 10000 способів, які не
працюють.
© Томас Едісон
-12. Важка праця - це скупчення легких справ, які ви не зробили, коли
повинні були зробити.
© Джон Максвелл
-13. Раніше я казав: «Я сподіваюся, що все зміниться». Потім я зрозумів,
що існує єдиний спосіб, щоб все змінилося-змінитися мені самому.
© Джим Рон
-14. Урок, який я засвоїв і якому слідую все життя, полягав у тому, що треба
намагатися, і намагатися, і знову намагатися - але ніколи не здаватися!
© Річард Бренсон
-15. Роби сьогодні те, що інші не хочуть, завтра будеш жити так, як інші не
можуть.
перекладено: Святославом Грабовським

