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ПРОГРАМНІ ПРИНЦИПИ «ПОСТУПУ»

ЛЮСТРАЦИЯ ЧИНОВНИКОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ
«Пришло время сказать правду,
всю правду откровенно и смело. Не
пристало нам также уклоняться от
честной оценки положения, в котором находится сегодня наша страна
…» Ф.Д. Рузвельт
LUSTRATIO – именно так пишется на латыни слово
или понятие, которое называют люстрация. Дословный перевод означает «очищение посредством жертвоприношения». Если бы приносили в жертву
чиновника через его люстрацию в связи с уличением
в коррупционных схемах, я думаю, закон о коррупции можно было бы не писать, но увы…
Итак, что такое люстрация и к кому она применима?
Люстрация, по мнению «Поступа», – это проверка
так называемых «слуг народа» (депутатов, судей, работников прокуратуры, милиции, службы безопасности, должностных лиц исполнительной власти всех
уровней, представителей местного самоуправления)
на предмет законности происхождения имеющегося
у них капитала.
Приход новой власти в стране зачастую влечет за
собой люстрацию чиновников по тем или иным признакам. Это связано со смещением с должностных
постов неудобных для действующей власти чиновников, либо недопущение к ней последних. Иногда

Прогуляйтесь под зданиями Верховной Рады, Кабинета Министров, судов, прокуратуры и т.п. Премиумкласс ведущих производителей автопрома представлен
здесь полностью. Что-то пазл как-то не складывается. Например, зарплата судьи составляет порядка 5,5 тысяч
гривен. Сколько ему, бедному, нужно работать для того,
чтобы ездить на автомобиле за полмиллиона гривен к
себе на дачу, которая, думаю, стоит не дешевле его авто?
Возникает другой вопрос: а можно ли утаить «честно
сворованные» банкноты у себя под подушкой? Можно,
конечно. Но зачем? Если чиновник не сможет их потратить, то у него будет меньше стимула их воровать. А если
работает СБУ и налоговая служба или соответствующие
инспекции, четко контролирующие данные вопросы, то
версия с «умершими миллионерами-родственниками»
или «бабушкой где-то в Швейцарии» не сработает.
Примеры люстрации мы можем наблюдать уже на
постсоветском пространстве в таких странах как Грузия и в странах Прибалтики.
Чиновник может отказаться от прохождения люстрации, но может ли он после этого занимать государственный пост? Однозначно, нет.
А что делать с коррумпированным чиновником, который не подтвердил «честный домик в Конче Заспе», не
прошел люстрацию? Ему предстоит уход с занимаемой
должности под «бурные аплодисменты», и клеймо, с ко-

«Коли довгий ряд зловживань і насильств виявляє прагнення підпорядкувати народ
абсолютному деспотизму, то право і обов'язок народу повалити такий уряд і створити нові гарантії
забезпечення своєї майбутньої безпеки». Декларації незалежності США (Преамбула),1776 р.
такая процедура носит в себе фактор мщения или репрессий. Как показывает нам сегодняшний день –
люстрация в Украине не планируется.
В понимании «Поступа» люстрация должна проходить только путем подтверждения чиновником имеющегося капитала и пояснения законности его
происхождения. Государственный служащий или политик, причем любого уровня или ранга, должен
будет обнародовать свои доходы и список имущества, которым владеет он и его близкие родственники, а потом эти величины будут соизмерены.

торым никогда и ни при каких обстоятельствах кресло
«слуги народа» ему не примерить на свою пятую точку.
Что делать с наворованным, нечестно заработанным капиталом такого деятеля? Попадет он под амнистию капитала или нет, это уже совсем другая история.
Для того, чтобы вывести экономику страны из тени,
искоренить коррупцию, поднять доверие к власти у народа, первое, что нужно сделать, садясь за престол государев – это провести люстрацию чиновников.

Андрей Сметаненко, член Исполкома «Поступа»

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
Чергове засідання Громадянської Ради відбулося
9 листопада 2011 р. в м. Києві. Обговорювали питання створення веб-сайту Громадянської Ради.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 16 листопада заплановано обговорення
блоку «ПОРЯДОК», напрямок «Судова система». На
початку заходу буде проведено концептуальну доповідь «Громадянська держава».
• На 23 листопада намічено обговорення блоку
«ПОРЯДОК», напрямок «Люстрація чиновників».
• На 30 листопада намічено обговорення практичних аспектів роботи напрямку «Захист».
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. Приходьте та приводьте друзів і знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська
(колишня Червоноармійська), буд.57/3,
товариство «Знання України», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Олімпійська»)

ПОДЯКА
«Поступ» висловлює подяку членам організації НАТАЛІЇ СЛІПАК та СЕРГІЄВІ СОЛОДКОМУ за виявлення та сприяння у вирішенні проблемної ситуації
із відключенням опалення у дитячому будинку у
м. Ворзель Київської області. Дітки перевезені у тепле
приміщення, ситуація із заборгованістю боржника
(«Укрпрофоздоровниці») ще потребує вирішення.
Сподіваємось, що дитбудинок найближчим часом відновить свою роботу.
Редакція газети планує слідкувати за ситуацією та
надати розгорнутий матеріал у наступних номерах.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:
З днем народження!
Мужа Олега Миколайовича – 22 листопада

ДИКТАТУРА ЗАКОНУ

ПЕРЕД ЗАКОНОМ ОДНІ РІВНІ, А ІНШІ РІВНІШІ
В липні 2010 року в нашій державі
почалася судова реформа. І почалася
вона з прийняття Закону України
«Про судоустрій і статус суддів».
На перший погляд, реформування судової системи
вкрай необхідне для нашої держави. Оскільки саме
судова влада забезпечує єдине застосування Закону
до всіх, без чого неможливе встановлення «Диктатури
Закону» в нашому розумінні.
Нагадаю, що в розумінні «Поступу» Диктатура закону – це єдине виконання Закону усіма та єдине застосування закону до всіх. Винятків з цих двох правил
не може бути.

Саме з цих позицій вивчався вищезгаданий Закон
«Про судоустрій і статус суддів».
І от, вивчаючи ст. 48 цього закону, я натрапляю на:
«…Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння,
за яке встановлена кримінальна чи адміністративна
відповідальність, повинен бути негайно звільнений
після з'ясування його особи. Суддя не може бути
підданий приводу чи примусово доставлений до
будь-якого органу чи установи, крім суду…». Тож законодавець наперед передбачив, що особа, яка пройшла велику кількість перевірок, а потім призначена
на посаду судді спочатку Президентом, а потім Верховною Радою, здатна вчинити кримінальний злочин.

При цьому не вказуючи на тяжкість злочину. Що ж це
за суддя такий?
І одразу в моїй уяві виникла наступна картина:
«Наряд міліції під час вуличного чергування натрапляє на людину, яка на їх очах робить постріли зі зброї
і вбиває людину. Але вбивця одягнутий в суддівську
мантію з усіма необхідними атрибутами та в руках
тримає посвідчення судді.» А звідси і запитання: що
мають робити працівники міліції? Затримати вбивцю
вони не можуть, оскільки з’ясовано, що він є суддею.
Може запропонувати йому підвезти його до дому?
Що мають робити з вбивцею в суддівській мантії?
Отже, з огляду ст.ст. 8, 24, 129 Конституції України та

(Продовження на стор. 2)
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ДИКТАТУРА ЗАКОНУ

ПЕРЕД ЗАКОНОМ ОДНІ РІВНІ, А ІНШІ РІВНІШІ
пом’якшує тяжкість зґвалтування, вбивства чи державної
зради? І чи можна притягати до відповідальності людей
за неповагу до суду, якщо Законом допускається, що
суддя може вчинити злочин? Як можна поважати такого
суддю та всю судову систему?
На моє глибоке переконання, суд та судді мають
бути криштально прозорими та відкритими. Тільки
такі суди та судді можуть служити правосуддю та інтересам громадян України. І будь-які натяки на найдрібніші адміністративні порушення закону, вже не
кажучи про кримінальні злочини, є підставою для покарання такого судді. Причому, покарання жорсткого
та якомога публічного.

(Початок на стор. 1)

принципу єдиного виконання Закону усіма та єдиного застосування Закону до всіх, постає запитання до осіб, причетних до призначення суддів, а саме: Президента
України, Голови Верховної Ради України, Голови комітету
Верховної Ради України з питань правосуддя, Вищої Ради
юстиції – чи повинен суддя підкорятися Закону та виконувати Закон так само, як і решта громадян України і чи
має до судді застосовуватися Закон так же, як і до решти
громадян? А може у відношенні до судді Закон має виконуватися більш суворо, оскільки саме суддя знає Закон
та в першу чергу має бути взірцем виконання Закону? А
також чому не можна затримати суддю, який вчинив кримінальний злочин та чому суддю-злочинця не можна до- Ігор Мотузка, член Ради «Поступу»,
правити до буцегарні? Або статус судді «переконливо» координатор напрямку «ПОРЯДОК»
ВИКОНКОМ ПОСТУПУ

ЧОМУ Я ПРАЦЮЮ У ВИКОНКОМІ «ПОСТУПУ»
У цьому році організація «Поступ»
святкує своє 10-ти річчя. Протягом
усього цього часу організація розвивалася, формувалася, укріплялася,
гуртувалась. На такому своєму шляху розвитку досить
часто доводиться чути, що ми «топчемось» на місці і
нічого кардинального не робимо. Але де зараз усі ті
люди, котрі так висловлювались? Вони або вже таки
в організації «Поступ», або досі намагаються робити
дії, направлені на швидкі результати, але так нічого і
не досягають. Якщо подивитись у минуле, то у нас за
плечима залишилося багато подій та вчинків, якими
можна пишатися. Проте не це є головним у нашій діяльності. Найбільшим досягненням «Поступу» за всі
ці роки стало дві речі. По-перше – це створення власної громадянської ідеології, головною метою якої є побудова ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. По-друге,
створена дієздатна команда, яка на практиці показала,
що може ставити перед собою цілі та досягати їх. Цією
командою якраз і є Виконком організації «Поступ».
Ще 2-3 роки тому, якщо б у мене запитали, чому

я працюю у Виконкомі «Поступу», я мабуть відповів
би, що Виконком – це команда амбіційних однодумців, з якими просто приємно працювати, це
школа, яка навчає керувати не тільки іншими, а і
перш за все, собою, робота у Виконкомі стимулює
до самоорганізації, дає можливість бути повністю
обізнаним у житті організації, та максимально обізнаним у житті країни в цілому, і усі ці відчуття і переконання залишилися і до тепер.
Але сьогодні робота у Виконкомі дає можливість
бути причетним до створення нової системи державного устрою під назвою ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА. Я працюю у цій команді практично з самого
початку її створення, брав активну участь у становленні самої команди і ідеології організації в цілому, і
сьогодні можна з впевненістю сказати, що робота у
Виконкомі – це частина мого життя.

В’ячеслав Шевченко,
член Виконкому «Поступу»

АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

УСТАНОВЧІ ЗБОРИ З ОБРАННЯ СКЛАДУ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ГУ МВC У М. КИЄВІ
В понеділок, 07 листопада, відбулися установчі збори громадської
ради при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві.
Від «Поступу» у зборах брав участь Ігор Мотузка.
Всього на зборах було представлено 59 інститутів
громадянського суспільства та представництво від
Головного управління МВС у м. Києві у складі В. Поліщука та В. Березана.
Збори проходили у спокійному, достатньо діловому руслі. Єдине питання, яке викликало суперечки
– це питання включення до громадської ради громадянина іншої держави. Врешті-решт досягли згоди та
розглянули порядок денний.

Питання кількісного складу вирішили досить традиційно для формування громадських рад, а саме:
скільки інститутів громадянського суспільства направили своїх представників, стільки і вирішено прийняти до складу ради. А оскільки таких було 59, то й
кількісний склад було затверджено відповідний.
Збори закінчилися обранням робочої групи, яка
має підготувати проекти положень про раду та її робочі органи.
Наступні, вже робочі збори ради будуть проведені
після затвердження обраного складу Головним управлінням МВС України у м. Києві.

Ігор Мотузка, член Ради «Поступу»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 19, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 7 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ
На засіданні були присутні 12 членів Виконкому
(при кворумі 10): Л. Замурій, І. Костін, Р. Когут,
А. Лисаченко, О. Нестеренко, В. Поліщук, А. Сметаненко, С. Солодкий, М. Твердохліб, І. Ткаченко,
В. Шевченко, Д. Чубко.
Були відсутніми за об'єктивних обставин: Т. Доненко, А. Зінган, О. Кравченко, І. Мотузка, К. Соколов, Н. Троянова-Малош.
Секретар засідання: І. Ткаченко.
Головуючий: М. Твердохліб.
Були присутніми також: член «Поступу» О. Альохін
та представник Редакції газети «Поступінформ»
М. Пелех.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. Рекомендувати до виключення О. Мужа за несплату членських внесків.
2. Закрити Громадянську справу – «Справа Орлова».
3. Затвердити перелік номінацій для нагороджень поступовців за підсумками роботи за 2011
рік. Всім членам організації запропоновано
вносити свої кандидатури щодо конкретних
людей для нагородження відповідно до затверджених номінацій. Пропозиції приймаються
до наступного засідання Виконкому, 21 листопада, на електронні адреси А. Лисаченко або
А. Сметаненко.
Перелік номінацій:
1. За активну роботу у соціальних мережах та проведення акції «Стріла».
2. За активну участь у роботі благодійного фонду
«Слов’янський Купол» у 2011 році.
3. За вагомий внесок у розвиток газети Поступінформ» в 2011 році.
4. За особистий внесок в розвиток організації в
2011 році.
5. Найактивніший учасник на Громадянських середах 2011 року.
6. «Перо Поступу» та/або Журналіст року» – визначає Редакція.
7. За розвиток напрямку «Захист».
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 21 листопада.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
ПОЛІТИЧНИЙ АНЕКДОТ
З інформаційного повідомлення: «Парламент
країни прийняв до розгляду два проекти законів «Не
убий!» і «Не вкради!». Народні депутати у фракціях
завзято працюють над правками до цих законів».
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