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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
Такий
ажіотаж
навколо
електронних декларацій депутатів...
Задекларував копійки - люди
лаються, що мало. Задекларував
сотні тисяч доларів - люди лаються,
що багато.
Для наших політиків такі
декларації - це новинка. Тому я певен,
що з часом вони наберуться досвіду
та знайдуть «золоту середину» в
своїх деклараціях і люди почнуть їх
нарешті хвалити.
Тільки цікаво... Чи стане після
цього людям краще жити?

Я З 2003 РОКУ
Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ»

ВИДАЄТЬСЯ
З 2003 РОКУ

ЧЕРГОВЕ РОЗЧАРУВАННЯ ЧИ ДОБРЕ,
ЩО ВСЕ ТАК ВІДБУЛОСЯ
Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»

Оприлюднено електронні декларації українських
чиновників. Весь інет, все телебачення, вся Україна
тільки і обговорює ті декларації. Всюди тільки і
чути - мільйони, мільйони, мільйони.
У мене в друзях в соцмережі Фейсбук є багато
громадянських активістів, серед яких і волонтери, і
різного роду експерти. Кожен з них повідомив про своє
повне розчарування після перегляду тих декларацій
чиновників. Вони всі такі здивовані. Люди розказують,
що у них зникло бажання взагалі щось робити, що всіх
тих декларантів треба поставити до стінки, що вони всі
покидьки і потвори, заробляють на війні, і таке інше.
Тобто повний «армагедон». Але чи все так страшно?
Давайте розберемось.
1. Якщо хтось думав, що наші чиновники живуть на
одну зарплату, то він або повний дурень, або просто
наївний дурень. Звичайно, хтось здогадувався, але ж
не на стільки ))). Як то кажуть - очі не бачать, серце не
болить. А тут таке.
2. А з чого ви взяли, що все вказане в деклараціях є
чиста правда? Переконаний, то лише частина правди.
3. Державний чиновник повинен жити добре, не
жирувати, але і не бідувати, і явно не на 200 баксів на
місяць. Інша справа, чи відпрацьовує він ту зарплатню
перед платниками податків. Адже немає грошей
державних, є лише гроші платників податків. Тобто наші
з вами гроші.
4. Можливо, дякуючи деклараціям, до народу дійде,
за кого він постійно роками голосує. Переконаний, що
декларації дадуть поштовх громадянам в стані омани,
але все ж розумним, переосмислити всі їх попередні
переконання. Люди повинні почати думати власною
головою, а не вестись на ідеї чергових дорогих
політтехнологів.
Я абсолютно нормально сприймаю всі ті декларації.
Мене абсолютно не цікавить, скільки квартир у того чи
іншого чиновника, і на якому возику він перевозить
свій зад. Я чудово розумію, що сьогодні майже всі
при владі використовують її просто для власного
збагачення, власне, вони туди і йдуть для цього.
Чому «майже»? Бо вірю, що не всі покидьки, і дехто
справді любить неньку Україну і бореться за її щасливе
майбутнє.

Просто подумайте. Демократія породжує формулу:
ВКЛАДАННЯ ГРОШЕЙ У ВИБОРИ
ПЕРЕМОГА
У ВИБОРАХ
ПРИХІД ДО ВЛАДИ
ВІДБИВАННЯ
ВКЛАДЕНИХ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ
ЗНОВУ
ВКЛАДАННЯ ГРОШЕЙ У ЧЕРГОВІ ВИБОРИ.
І ця формула нерозривна.
Раз так, то чому якийсь товстосум, вклавши 5 мільйонів
баксів (це реальна цифра) і ставши нардепом, повинен
думати про народ??? Звичайно, він буде думати лише
про свою кишеню. І правильно зробить. Ви спитаєте,
чому народні обранці так себе зухвало ведуть? А хіба ви
можете на них вплинути? Ні. Ви даєте комусь карт-бланш
на 4, а комусь на 5 років. І ви нічого не можете з ними
зробити. Це час, щоб вони встигли відбити вкладене
ними бабло. Так що все справедливо.
І так будуть діяти абсолютно всі, в кого вкладають
гроші на виборах. ВСІ!!!
Ви спитаєте, то що ж робити? Дуже просто. Треба
ліквідувати демократичну форму правління разом з
її нерозривною формулою, що наведена вище. І все
зміниться. Прийде нова система з новими прогресивними
механізмами.
Окремо хочу ще згадати про активістів, особливо
волонтерів. Дуже з повагою відношусь до їх праці.
АЛЕ. Не можна утримувати безкінечно армію за
милостиню народу. Не можна перемогти у війні, поки
вона вигідна владі. Взагалі не можна змінити систему
влади, займаючись різношерстими несистемними діями,
і нічого принципово не зміниться, навіть, якщо просто
всіх чиновників розстріляти. До тих пір, поки вони цього
не зрозуміють - до тих пір буде розчарування, до тих пір
нами будуть правити ті, кому Україна просто потрібна
лише для власного збагачення.
Якщо громадянські активісти (в тому числі волонтери)
дійсно хочуть змін, то вони повинні об’єднуватись навколо
спільної мети (ідеології), і працювати всі по системному
загальному плану, а не робити кожен, що вважає за
потрібне. Треба об’єднуватись навколо ідеологічного
ядра для створення потужної громадянської сили, щоб
разом перемогти. На сьогодні таким ядром поки може
бути лише організація «ПОСТУП», подобається це комусь
чи ні. Ну нема інших, нема.
Давно відома істина - одна людина не здатна знищити
або змінити існуючу систему - систему може знищити
лише нова більш потужна і прогресивна система.
Зміна системи влади, про яку сьогодні так всі люблять
розказувати, це не просто зміна однієї задниці на іншу
- чесну і порядну, це зміна самих принципів управління,
системні та фундаментальні зміни. А все інше, то

З лав організації «Поступ» за несплату членських
внесків виключено Ткаченка Єгора.
Станом на 17.10.16 нас - 161.

РАДИ РОБІТНИЧИХ
ДЕПУТАТІВ.
Історична довідка

Володимир Антонюк
член ГО «Поступ»
Ради - виборні населенням на певний термін
колегіальні представницькі органи, які були
створені для керівництва страйками, а в подальшому
і керівництва боротьбою з урядом, в тому числі
збройною. На первинному етапі свого існування
були класовим органом, для відстоювання інтересів
пролетаріату. Вперше робітничі ради з’явилися в
Україні під час революції 1905 - 1907 рр. Страйкуючі
підприємства делегували до них своїх представників
для узгодження своїх дій. У Кадіївці (нині Стаханов)
такий координаційний орган назвали Радою
робітничих депутатів, у Катеринославі (нині Дніпро) Делегатськими зборами, у Миколаєві - Зборами
депутатів, у Харкові - Комісією виборних. Назва «Ради
робітничих депутатів» закріпилися за ними в жовтні
1905р. За прикладом рад робітничих депутатів у деяких
місцевостях виникли ради робітничих матроських і
солдатських депутатів, ради робітничих і селянських
депутатів, ради селянських депутатів. Для тодішніх
соціалістичних партій поява рад була несподіваною,
але кожна приклала зусиль щоб делегувати до рад
своїх представників. Так що виникнення рад - зовсім
не заслуга більшовиків чи інших партій, а прояв
громадянської самоорганізації.
Більшовики побачили в радах органи, за допомогою
яких вони могли б встановити в країні свою диктатуру.
В 1917р. ради виникли теж без участі соціалістичних
партій, але кожна намагалася провести до них якомога
більше своїх представників. Восени 1917р. більшовики
здобули більшість у великих радах, і в коаліції з
лівими есерами створили новий уряд - Раду народних
комісарів. Із цього моменту ради перетворилися з
масових політичних організацій на органи влади.
Захопивши владу більшовики знівелювали значення
рад шляхом того, що перестали виконувати Перший
громадянський постулат - кожен громадянин має
право особисто, або через свого делегата приймати
участь в управлінні країною. Це позбавило громадян
можливості приймати участь в управлінні державою
особисто, або через свого делегата. ГО «Поступ» хоче
відновити історичну справедливість і повернути
громадянам права і обов’язки самим вирішувати
долю своєї країни. Хай живе Громадянська республіка.
просто модернізація існуючої злочинної олігархічнодемократичної системи.
Так що, шановні, нічого страшного не відбулося. Ви
відкрили собі очі, і це добре. Тепер ви ще повинні
зрозуміти, що ніхто і нічого вам не винен, що ніхто для
вас нічого робити не буде, особливо за власні вкладені
гроші. Тепер ви самі повинні почати приймати участь в
управлінні країною. Звичайно, вам потрібні механізми.
Прошу - ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА.
________________________________________________
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ Я НЕ МОЖУ НАЗВАТИ
ДОКТРИНУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ВЛАСНОЮ ІДЕОЛОГІЄЮ
Михайло Марченко
член ГО «Поступ»

Нижчевикладені думки є суб’єктивними. Крім того,
оскільки по життю я сповідую принцип «Не нашкодь»,
це означає, що я НЕ маю на меті брутально протистояти
чомусь позитивному – з чим я не згоден або з тим, що мені
не подобається. Життя для мене - це баланс і співіснування
протилежностей, про що мені нагадує і логотип ГО «Поступ».
Отже, нижче я перерахую основні причини моєї незгоди з
Доктриною Громадянської республіки:
«У третьому параграфі, підпункті 4 зазначено (рос.):
«Силовой захват власти (не военными). Это то, что
произошло в Украине в 2014 году». На мій погляд це
формулювання однобоке, оскільки воно відображає лише
окремі аспекти того, що сталося у 2014 році і після. Так, багато
усього сплелося в вузол, але ніхто волевиявлення народу не
відміняв. Крім того, згідно Конституції, єдиним джерелом
влади в Україні є народ. Лише на цю тему можна написати
низку статей, але у будь-якому разі я глибоко поважаю тих,
хто постраждав і навіть віддав своє життя за ідеї кращого
життя громадян та процвітання України. То і були громадяни,
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які змінюють історію. Якби таких було більше, то і Україна
зараз знаходилася б у іншому положенні. Як сказала колись
одна американська письменниця та публічна особа: «Коли
мене питають, за що я готова померти і заради чого я готова
жити, то я відповідаю, що це, в принципі, одне й те ж саме».
Коментар на вищесказане
«Чесно кажучи, не зовсім розумію, з чим саме не згоден
Михаїл. Я був на Майдані і на власні очі бачив моменти, які
однозначно показують – було саме силове протистояння. І
результат – людські втрати, втеча діючого тоді президента і,
після цього, відступ провладних силовиків – це саме результат
силового конфлікту, який розгорівся. Якби президент на
мирній стадії протестів, ще до початку вуличних бійок і
всього хаосу, пішов у відставку, тоді б ми мали відставку під
тиском громадян. Але пішло все набагато драматичніше. Та
я не бачу, чому цього треба соромитись. Іноді тільки силою
можна скинути загрозливу для держави владу.
Чи був це щирий протест справжніх небайдужих
громадян? Так. АЛЕ.
Чи спровоковано цей конфлікт олігархічними кланами,
яким Янукович став непотрібен і для яких став
небезпечним? ТАК.
Чи скористалась організована система бізнесменів
у політиці гнівом народу для приходу до влади? ТАК!

Згадаймо лише міністерські призначення на Майдані після
втечі!
Багатьох люди вітали? Абсолютно ні.
Багато з тих, кого вітали, стали справжніми героями в
міністерських кріслах та в Верховній Раді? Жоден.
Чи «профукали» справжні громадяни можливість
встановити лад в країні? Ні, не «профукали». Бо й не могли
розрізнені люди, групи людей протистояти організованим
силам олігархів, які присмоктались до їх активності і
пролізли до владних крісел.
Міша написав «Якби таких було більше, то і Україна
зараз могла б знаходитися у іншому положенні». Я
вважаю, більше і не потрібно було б, якби всі вони
діяли, як один кулак. Організовано, прагматично і
далекоглядно. Це проблема, яку я спостерігаю і зараз,
беручи участь в деяких активістських процесах: люди
розпорошені. Нема спільного плану та потужної
цілісної сили. А олігархи – потужні, організовані. І
вони просто так не віддадуть можливість доїти Україну.
Тому, можливо, це був і не останній силовий прихід до
влади. Головне, щоб наступного разу це була справжня
і остаточна перемога громадян, а не чергова спекуляція
на народному незадоволенні владою».
Тарас Доненко, член Виконкому ГО «Поступ»

О ПОДНЯТИИ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ
Экономист Александр Охрименко отвечает на вопрос журналиста газеты «Гражданская Республика»
ГО «Поступ» Артура Муляра о поднятии минимальной зарплаты.
Александр Охрименко
экономист

Если правительство желает поднять зарплату, нужно
поступать умно.
Идея Владимира Гройсмана «одним махом в два раза
поднять минимальную заработную плату» очень смахивает
на большевизм. Это даже сложно назвать реформой очередная имитация реформы, как это было со снижением
ЕСВ, и попытка «выбелить» зарплату. Экономика более
сложная штука, чем просто набор лозунгов и ошибочных
выводов отдельных псевдореформаторов.
Что же в действительности предлагает В. Гройсман?
Фактически тупиковый вариант. Предлагает, чтобы бизнес
резко поднял минимальную заработную плату, при этом
никто не обращает внимания на то, что сейчас у бизнеса
просто нет денег на этот рост зарплаты. Экономика
находится в состоянии кризиса. После обвала в 2015 году
экономика зашла в стадию стагнации, когда покупателей
на внутреннем рынке мало, а на внешних рынках после
разрыва торговых отношений с Россией, не все так просто,
как говорят госчиновники. Поэтому, скорее всего, вместо
роста зарплат, бизнес или перейдет на выплату зарплаты
«в конверте», или уменьшит количество сотрудников,
чтобы заплатить одному - уволит двоих. В результате
никакого роста зарплаты, а тем более роста доходов
госбюджета и уменьшения дефицита Пенсионного фонда,
о котором мечтают в правительстве В.Гройсмана, не
произойдет. Будет, как с «выбеливанием» заработной
платы путем снижения ЕСВ. Сделали и забыли.
Что касается госчиновников, то со слов В.Гройсмана
можно понять, что будут повышены оклады только для
самых низкооплачиваемых госчиновников, и то не до 3200
грн., а только до 1600 грн., а весь остальной рост будет
за счет премий и надбавок, а может и не будет. Другими
словами, Фантазия еще та…
Если уже действительно правительство В.Гройсмана
желает повысить зарплату для Украинцев, то это делается
другими методами, далекими от «маниловщины»

В.Гройсмана. Любой экономист знает, что рост заработной
платы зависит от уровня реальной безработицы. Если
безработица высокая, то бизнес всегда будет мало
платить и никакие административные методы не помогут.
Так как любой бизнесмен может просто предложить
работнику заведомо невыгодные условия труда, а работник
согласится, потому что у него нет другого выбора. Для роста
реальной заработной платы нужно, чтобы уменьшалась
безработица, но не на бумаге, а реально. Для этого есть
два пути - или создание новых рабочих мест, или активное
стимулирования экспорта рабочей силы в другие страны.
Можно было бы комбинировать два этих варианта. Было
бы целесообразно, чтобы правительство Украины провело
переговоры со странами ЕС для заключения двухсторонних
соглашений о трудовой миграции и, тем самым, создало
условия для активной миграции украинцев на заработки
в ЕС, но легально. Это бы и обеспечило украинцев,
работающих за рубежом, защитой их трудовых прав и
решило бы проблему уплаты налогов в Украине и за рубежом
нашими гастарбайтерами. А самое главное - уменьшило бы
существенно и уровень безработицы в Украине.
Другое направление - более сложное, но тоже может быть
реализовано, если в этом будет желание правительства
В.Гройсмана. Для этого нужно нейтрализовать все
неформальные воинские формирования, навести
порядок с госслужащими и, особенно, в сфере полиции
и СБУ, запретить работникам фискальной службы
заниматься рэкетом под видом «плановой нагрузки на
бизнес», поменять руководство НБУ, чтобы можно было
возродить кредитование в Украине. Все это привело бы
к возрождению бизнеса. Сейчас многие бизнесмены
или держат деньги в «кэш» или в оффшоре, и не потому
что они не хотят заниматься бизнесом, а потому что они
просто боятся показывать свой бизнес в этом бардаке,
когда любое предприятие могут захватить неформальные
воинские формирования или полиция под видом борьбы
с сепаратистами или террористами. Бизнесу нужна
стабильность и еще раз стабильность. Бардак ему не
нужен, как не нужны и реформы от В.Гройсмана, которые
не являются настоящей реформой, а только её имитацией.
________________________________________________

А вот как ГО «Поступ»
видит основные моменты
экономической реформы

РЕФОРМА ЕКОНОМІКИ
(ТРИ КИТИ)
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ
(кит перший)

• спрощення податкової системи
• спрощення ведення бізнесу (ліквідація
більшості перевіряючих органів та забороняючих
нормативів)
• розпочинається пенсійна реформа

СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЄДИНОЇ
МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
(кит другий)

• визначення однієї-двох галузей, по яким
Україна має стати світовим лідером (наприклад,
виготовлення якісних товарів харчування)

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ
(кит третій)

• спрощення оформлення прав на всі види
власності (тут також вирішується проблема
рейдерства)
• запровадження механізмів простого включення
власності у підприємнимцтво - джерело потужного
внутрішнього інвестування
• розвиток фондового ринку
• амністія капіталу
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