Подолаємо хабарництво разом!
У рамках реалізації проекту з протидії хабарництва в Україні в період з жовтня
2015 року до січня 2016 року буде проведено 15 публічних форумів «Подолаємо
хабарництво разом». Один з таких форумів проходив у м. Львові 9 листопада, й
курсанти факультету з підготовки фахівців для підрозділів кадрового забезпечення та
міліції громадської безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ
відвідали цей захід.

Ініціатором участі майбутніх правоохоронців у заході виступив інспектор
факультету, керівник юридично-консультаційного центру ЛьвДУВС Роман Андрусишин.
«Усі ці десятеро курсантів щодня здобувають юридичний досвід у якості консультантів
юридичної клініки нашого університету. Тема хабарництва поки лишається дуже
актуальною в Україні, тому вважаю, що участь у цьому форумі була для них дуже
корисною, адже серед іншого вони ознайомились з новими методиками боротьби з
хабарництвом», – зазначив роман Андрусишин.

Зокрема, курсанти взяли участь у роботі однієї із секцій форуму «Протидія
хабарництву у судових та правоохоронних органах», головним модератором якої
виступив голова правління ВГО «Спільна мета» Ігор Печенкін. Цей проект реалізується
Американською асоціацією юристів Ініціатива з верховенства права в Україні спільно з
Українською Фундацією Правової допомоги та Руху «Ні, хабарництву! Я не даю і не
беру хабарів» в рамках програми «UK-UA: Підтримка реформ в Україні» та за
фінансової підтримки Уряду Великої Британії.

«Антихабарницькі» форуми проводяться для поширення антикорупційних
інструментів, навчають як правильно реагувати на хабарі. Охочі учасники форуму
могли також поділитися власним досвідом або задати запитання експерту. Такі заходи
сьогодні особливо актуальні, адже наша країна завзято викорінює такі поняття як
корупція та хабарництво, й насамперед майбутні працівники правоохоронних та
органів влади мають знати алгоритми дій в тій чи іншій ситуації. Серед курсантів також
було проведено опитування, за результатами аналізу якого буде розроблено
спеціальну програму для проведення подальших «антихабарницьких» тренінгів.

На завершення форуму всім учасникам вручили символічні декларації «Ні,
хабарництву! Я не даю і не беру хабарів», які мають служити не лише пам’яткою про
форум, а й нагадувати, що не варто брати хабар. Погодьтесь, гасло переконливе і
надихаюче.
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