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«ПЛЮСИ» І «МІНУСИ» ПОЛІТИЧНОЇ
РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Політична реформа в
Україні вже не перший
день знаходиться серед
найактуальніших питань
на порядку денному
політичного життя держави. В цьому напрямку
багато тем обговорено,
залучено багато експертів
та матеріальних ресурсів. А спрогнозувати терміни її
завершення доволі складно, майже неможливо.
Чому ж при всій можливій мобілізації ресурсів для
вирішення цього питання конституційна реформа
залишається актуальною. Це ми і спробуємо
з’ясувати на основі аналізу перебігу процесу
політичного реформування в Україні.
Повертаючись до історичного минулого, слід
зазначити, що ідея реформування політичної
системи України з’явилась майже відразу після
ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року .
Незважаючи на те, що Конституція була визначена
європейською спільнотою однією з найдосконаліших, у процесі практичної реалізації Основного

парламенту на розпуск Кабміну, відповідальність
уряду перед ВР); додаткові повноваження
Президента на розпуск парламенту та інші.
Але закон не позбавлений і протиріч, а саме:
1) схема заміщення керівних посад у системі
виконавчої влади є суперечливою (шість порядків):
прем’єр-міністр – в один спосіб, члени уряду, крім
міністрів оборони та закордонних справ – у другий
(пропонуються Прем’єром), і т.д.;
2) Процес проходження кандидатури прем’єрміністра є занадто заплутаним. (ВР-Президент-ВР);
3) Немає достатньої ясності в питанні здійснення
парламентського контролю за діяльністю уряду;
4) Конституційні поправки є дуже не визначеними
щодо процедур формування парламентських
коаліцій та ін.
В цілому слід констатувати, що реформа 8 грудня
2004 року – це лише початок довгого і складного
процесу реформування політичної системи України.
Ситуація, що склалася в Україні після
парламентських виборів 2006 року, є яскравим
прикладом незавершеності процесу втілення у
життя конституційної реформи. Серед представ-

Чтобы она была еще хуже, конституцию постоянно следует улучшать.
(Мечислав Шарган)
Закону виникло багато проблем, які випливали, поперше, з незавершеності формування правової бази
політичної системи України, по-друге, з небажання
української еліти виконувати Конституцію.
Значними віхами на шляху реформування
політичної системи після ухвалення Конституції
були: Всеукраїнський референдум 16 квітня 2000
року та Указ Президента України «Про винесення на
всенародне обговорення проекту Закону України
«Про внесення змін до Конституції України» від 6
березня 2003 року. Основною метою політичного
реформування проголошувалася оптимізація політичної системи влади в цілому. Але декларативні цілі
дуже часто далекі від реальних намірів.
Протягом 2001 – 2004 років в Україні з’явилося
дуже багато проектів конституційної реформи.
Проекти множилися, але сам процес внесення змін
до Конституції затягувався у часі, оскільки ніхто з
учасників політичного процесу не бажав поступатися
владними повноваженнями.
Лише в результаті кризи, яка виникла в ході
підбиття підсумків другого туру президентських
виборів 8 грудня 2004 року Верховна Рада (ВР)
ухвалила Закон України „Про внесення змін до
Конституції України». Вищезазначений Закон, який
вступив в силу 1 січня 2006 року, має як свої
переваги, так і недоліки.
До основних переваг слід віднести: суттєве
посилення уряду; розширення повноважень ВР у
сфері відносин з урядом (призначення прем’єрміністра за поданням Президента, ухвалення складу
Кабміну за поданням прем’єр-міністра, прерогатива

ників п’яти політичних сил новообраного
парламенту немає єдності щодо концептуальних
засад та механізмів її впровадження. Активними
прихильниками реформи є представники
Антикризової коаліції (ПР, КПУ, СПУ), які хочуть
взяти реванш за поразку на виборах 2004 року, тому
зацікавлені в максимальному послабленні інституту
президентства. Представники ж НСНУ виступають
за частковий перегляд положень реформи, за
повернення реального впливу Президента на
діяльність всіх гілок влади. БЮТ взагалі займає
найбільш радикально критичну щодо конституційної
реформи позицію, виступає за повний перегляд
основних її положень. Отже, незаперечним фактом
залишається те, що нинішнє загострення протиборства між представниками окремих груп української
політичної еліти суттєво ускладнює процес
імплементації конституційних змін.
Конституція в будь-якій державі створюється «з
погляду вічності», в Україні ж процес створення
Основного Закону стає вічним. Але слід
замислитися над тим, що перш ніж знову
переписувати Конституцію, потрібно відстежити
реальні результати нинішнього реформування. А це
можливо побачити тільки через певний проміжок
часу. В протилежному випадку, українське суспільство буде втягнуто в перманентний конституційний
процес, який взагалі не матиме шансу на
завершення.
Насамкінець слід зазначити, що вдосконалення
законів відбувається постійно і вони не повинні

(Продовження на стор. 2)
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Новини «Поступа»
• В среду 31 января в офисе «Поступа» в рамках
программы Психологического центра проведен
информационный доклад на тему: «Что такое или НЛП?»,
на котором присутствовали 16 человек. Ведущие –
Н.Сергиенко и В.Косарев (члены «Поступа») рассказали
об истории возникновения, основных приемах и
практических схемах, применяемых в нейро
лингвистическом программировании. Особый интерес
присутствующие проявили к возможности участия в
тренингах по НЛП. Однако проведение тренингов прямо
зависит от поставленной цели, поэтому со стороны
ведущих было сделано предложение о проведении
тренинга с членами Исполкома, после их распределения
по 5 основным направлениям деятельности
организации.
• На среду 7 февраля запланирован информационный
доклад на тему "Неизвестные известные личности
Украины". Докладчик – Шендеровский Василий
Андреевич. (доктор физико-математических наук,
профессор, автор 2-х томного издания "Нехай не гасне
світ науки").
• На среду 14 февраля (19:00 в офисе организации)
планируется информационный доклад на тему «ДТП:
правовой анализ». Предполагается пригласить
представителя МВД. Приглашаются все желающие.

Інформація про чергове засідання (№ 2)
Виконавчого комітету ГО «Поступ»,
яке відбулось 29.01.2007
На засіданні Виконкому були присутні 18 членів Виконкому
(при кворумі 14). Відсутні з поважних причин: О.Єременко,
Р.Когут, Р.Зубишен, Л.Замурій, О.Повх., В.Клименко та
О.Нестеренко. Відсутні без попередження – І.Ткаченко та
Д.Чубко. Запрошений – О Панін.
На засіданні Виконкому:
1. Вирішили регулярно публікувати в газеті "Поступінформ"
інформацію про підсумки засідань Виконкому ГО "Поступ".
2. Розглянули виконання бюджету організації за грудень
2006 року та затвердили норму розподілу позитивного
сальдо на поточні потреби у межах реальних надходжень.
3. Було розглянуто питання про дисципліну сплати
членських внесків. Ще раз було відмічено, що у багатьох
випадках, невчасність сплати членських внесків є результат
відсутності належних ділових контактів між членами
Виконкому із членами організації за системою
Представників
4. Затверджено регламент проведення заходів по середах.
5. Розглянуто питання про розподіл функцій серед членів
Виконкому. Вирішено, що кожен член Виконкому повинен
буде визначитися (до наступного засідання Виконкому)
щодо участі в одному з п'яти напрямках діяльності
«Поступу»: диктатура закону; сильна економіка (орієнтована
на малий і середній бізнес); активна громадянська позиція;
активна життєва позиція; відновлення та підтримка
моральних, духовних і патріотичних цінностей.
6. Додатково було розглянуте питання про розсилання
газети "Поступінформ".Звернуто увагу на те, що починаючи
з 167-го (всеукраїнського) номера, розсилання газети
"Поступінформ" буде здійснюватися індивідуально кожному
члену організації його Представником електронною поштою.
Ухвалено загальний принцип обміну інформацією в межах
організації: ВІД КОГО ІНФОРМАЦІЯ НАДІЙШЛА, ТОМУ Й
ТРЕБА НАПРАВЛЯТИ ВІДПОВІДЬ.
7. Погоджено головний принцип, за яким визначається роль
«Поступу» в суспільстві, як консолідуючої та спрямовуючої
сили середнього класу країни.
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«ПЛЮСИ» І «МІНУСИ» ПОЛІТИЧНОЇ
РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
(Початок на стор. 1)
прийматись доти, поки не будуть врегульовані з
боку чинного законодавства. Однак з позиції
«Поступу», який має за мету диктатуру закону
завдання Конституції полягає не тільки в розподілі
повноважень гілок влади, а в наданні громадянину
чіткого переліку прав та обов’язків, так само

визначенні прав і обов’язків
відношенню до громадянина.

З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
держави

по

Юлія Соловйова,
член ГО «Поступ»,
представник Політичного центру

СКОЛЬКО СТОИТ МАЛЫШ…?
Несмотря на некоторое
увеличение государственной помощи (более 8 тыс.
грн.) и сосем недавно кричащие бигбордные призывы «Кохаймося…», решение о рождении ребенка
семьи с достатком даже
выше среднего принимают уже после тридцати (понятно вопросы карьеры и благосостояния – первичны). А категория тех,
кто детей вовсе не планирует, с каждым годом все
увеличивается. Нация стареет… По данным
Госкомстата каждый год нас становится все меньше
более чем на 300 тысяч. Это знают все.
А теперь скажите: Вы любите детей? Нет, не
своих, а просто детей. Мало кто останется
равнодушным, наблюдая за их беззаботной возней.
Вас умиляют маленькие человечки, которые
нетвердо шагают с мамой за ручкой или шустрые
пацаны и девчонки, спешащие в школу.
С этого года в Украине внедряются европейские
медицинские
стандарты
в
отношении
новорожденных. Согласно которым, младенцы,
родившиеся после 22 недель беременности при
условии, если они весят не менее 500 гр., уже есть
людьми, а не плодом, как это считалось в нашей
стране до сих пор.
А вы никогда не задумывались, сколько стоит
ребенок? Речь не о том чтобы одеть, обуть и
накормить, а купить. Как вещь, как колбасу в
магазине. Хотите скажу, очень недорого 2000 –
2500 грн. и ребенок у Вас в кармане, если так можно
сказать.
Как раз перед Новым годом я прочитала в одной
газете очень примечательную рекламку. Одна
известная клиника приглашает за вознаграждение
молодых женщин принять участие в программе
«Поделись счастьем материнства…». Обещанное
вознаграждена 2,5 тыс. грн. Понимаете выносить в
себе 9 месяцев ребенка, родить его стоит в лучшем
случае 500 у.е.
Насколько нужно быть психически вменяемым,
чтобы принять подобное переложение? Мне
фантазии не хватает. Но я не о том. Скорее всего

родительницу, которая пойдет на это будут беречь,
как зеницу ока, кормить на убой (витамины,
препараты модные), следить за состоянием
здоровья (анализы, всякие исследования), а
потом… Прощай детка! И «мамочку» совершенно не
должно волновать дальнейшая судьба крохи. Либо
дитя, в лучшем случае, оптом пристроят в хорошую
обеспеченную семью. Либо, если не повезет, может
пойти в розницу на органы в качестве донора.
Я сейчас не говорю о моральных аспектах этого
вопроса: здесь каждый решает сам, хотя для меня
мой ребенок – только мой. Однако до какой степени
необходимо довести человека, чтобы он
сознательно выбрал подобный способ решить свои
материальные вопросы или это перспективный
бизнес в нынешних экономических условиях?! На
кого рассчитано такое предложение, если за такие
минимальные деньги предлагается стать
суррогатной матерью. В наше время 100 долларов
почти не деньги, зарплата в 200 и более дается
продавцу или работнику бюджетной сферы, но
прожить на них не реально, 300 – 400 лучше, но
далеко не шикарно, а родить ребенка за 400?! Пока
у нас будет такое отношение к человеческой жизни,
ничего хорошего нас не ожидает, и будущее
видится только в темных красках, а статьи 3 и 27
Конституции нужно будет перефразировать.
Уважаемые поступовцы, восстановление и
поддержание
моральных,
духовных
и
патриотических ценностей в нашем обществе есть
одной из целей «Поступа». Мы стремимся построить
эффективное государство, которое должно дать
возможность каждому гражданину (независимо от
его возраста) жить достойно. При этом мы не
должны забывать о правах тех детей, которые могли
бы родиться, а всегда помнить, что человеческая
жизнь есть высшей ценностью не только
гражданина, но и общества в несоизмеримом
денежном эквиваленте, хотя, по правде говоря –
она бесценна!

Эмма Гацюк,
член ОО «Поступ»,
мать двоих детей

Клочка Александра Андрійовича (1 лютого)
Кузьменка Олега Ігоровича (4 лютого)
Стрільчука Василя Олексійовича (6 лютого)
Кредитною спілкою «Поступ-Кредит»
позики до 500 грн. (за “Споживчою
лінією» – до 1000 грн.) видаються без
забезпечення, а понад цю суму – під
поручительство або під заставу.
тел. 8-067-935-87-16 – Ігор Костін;
8-067-239-41-84 – Андрій Геращенко.
Досвід «Поступінформу» свідчить, що
створити газету може той, хто цього прагне.
Але громадянське видання неможливе без
участі громадськості, яка усвідомлює, що і
як треба змінити в суспільстві для його
добробуту. Отже запрошуємо всіх на
відкриті збори редколегії по вівторках о
19:00 (вул. Лабораторна, 11).

Блицcопрос
БЛИЦ-ОПРОС: Есть ли у Вас
определенные цели в жизни, и
план по их достижению?
Ткаченко Ирина: На данный момент у
меня шесть первоочередных целей,
которые я планирую достигать по мере их
значимости. Дэдлайн – конец 2007-го года.
Белов Максим: Для меня основная цель – это
стремление к семейному благополучию. Жизненного
плана, как такового нет.
Чиж Наталия: Есть, конечно. На мой взгляд, что бы
достичь намеченной цели требуется три, основные,
составляющие: 1) очень сильное желание достичь,
того, что ты себе запланировал; 2) реально себе это
представлять; 3) прикладывать максимум усилий.
Косарев Виктор: Есть жесткие жизненные цели,
разбитые по годам. Есть план по их достижению,
разбитый по периодам. По окончанию каждого этапа,
провожу анализ проделанной работы. При
необходимости вношу корректировки.
Хомарецкая Инесса: Моя главная цель – это быть
здоровой. На втором месте процветание моего
бизнеса. На ближайшее время запланировано
открытие фирменного магазина во Львове.
Ильяшова София: Жизненные цели? Конечно,
есть, как и у любого нормального человека. Путь по
достижению глобальной цели поставленной перед
собой,
у
меня
проходит
через
выполнение/достижение промежуточных этапов.
Пока удачно :)

Подготовил
Олег Повх, журналист "Поступинформа"
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