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Закон єдиний для всіх!
одне з головних завдань Поступу
Всі, мабуть, пам'ятають кадри святкування Дня Перемоги, коли вже колишній президент Ющенко В. випиває фронтових
сто грам з ветеранами і сам сідає за кермо службового авто. І це бачила вся Україна. Який же приклад показав всім громадянам пан президент? Та він просто показав, що для нього закону не існує, бо він сам закон. Так само зухвало себе ведуть
всі великі чиновники і їх зграя. У простого українця навіть думки такої не може бути, що, для прикладу, сина президента притягнуть до якоїсь відповідальності. При виникненні проблем закриють будь-кому рота або силою, або грошима, або фальсифікаціями. Пам'ятаєте той старий добрий анекдот «....Ну що, водій асфальтного катка, розказуйте, як ви обганяли водія
мерседеса і підрізали його.»
Так от, ми повинні зробити так, щоб ЗАКОН був один для всіх, і всі були рівні перед ЗАКОНОМ, починаючи з президента
держави і закінчуючи дояркою з «хацапетівки».
Закон єдиний для всіх!
ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Громадянська орГанізація «ПостуП» вимаГає
неГайно розПочати докорінне реформування
збройних сил україни за швейцарською моделлю
в.о Президента України п. Турчинову о.в.
ськових угруповань, так і партизанськими діями;
Прем’єр-міністру України п. яценюку а.П.
2) кожен військовозобов’язаний без винятку має бути приписекретарю Ради національної безпеки та оборони України саний до військової частини або партизанського формування,
щороку пройти двотижневий навчальний збір. Це стосується кожп. Парубію а.в.
ного громадянина незалежно від посади, статків і соціального
Неспроможність Збройних Сил України дати відсіч військо- статусу – від голови уряду і народних депутатів до безробітного;
3) кожному військовонавченому видати для зберігання
вому вторгненню з боку Російської Федерації остаточно засвідчила хибність воєнних доктрин, які приймалися в Україні, вдома особисту бойову стрілецьку зброю, боєприпаси до неї
і спорядження за державний кошт;
усієї оборонної політики держави.
4) на посади, які пов’язані з прийняттям рішень щодо
Громадянська організація «Поступ» вимагає негайно розпочати зміни у Збройних Силах України для перебудови їх за оборони країни, призначати лише осіб, які набули військову
підготовку і щороку проходять навчальні збори.
швейцарською моделлю.
Докорінні зміни потребують часу і ресурсів, але розпочинати їх
Це означає:
1) кожен здоровий чоловік має пройти первинну військову слід негайно. Першим кроком може бути видача військовонавчепідготовку і бути готовим боронити країну як у складі вій- ним громадянам для зберігання вдома особистої бойової стрі-
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
На Громадянській середі, що відбулася 12 березня, присутні обговорювали питання люстрації та перехід армії
України на зразок швейцарської. А також продовжили обговорення нагальних питань щодо переформатування підготовки та випуску газети «Поступінформ». Головний
напрямок переформатування – залучення до підготовки
та випуску газети всіх членів організації «Поступ».

КАЛЕНдАр поступівсьКих
громАдяНсьКих сЕрЕд
На Громадянській середі 19 березня буде продовжено обговорення розвитку газети «Поступінформ» та поточної діяльності організації «Поступ».
громадянські середи, які проводить го «поступ»,
відкриті для всіх, кому не байдужа доля україни.
приходьте та приводьте друзів і знайомих!
Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: м. Київ, вул. велика васильківська, буд.
57/3 (біля ст. м. «олімпійська»),
товариство «Знання» україни, кім. 317 або 318.
лецької зброї, боєприпасів до неї і спорядження за державний кошт.
Така дія засвідчить непохитну рішучість українського народу дати невідпорну відсіч агресору.
«Поступ» запрошує до спільних дій для запровадження
швейцарської моделі Збройних Сил всі громадянсько–політичні
сили, громадські організації й ініціативи. Ми пропонуємо негайно провести круглий стіл для узгодження спільних дій і розпочати масовану інформаційно-пропагандистську кампанію, а у
разі потреби і всенародний тиск на вищі органи державного
управління для термінового виконання нашої вимоги.
контактна особа член Ради «Поступу»
святослав стеценко,
sostecenko@gmail.com, (050) 355 9052

ТОЧКА ЗОРУ

ЛюстрАція
Настав час, коли практично всі в
Україні заговорили про люстрацію
Це не може не радувати. Також не
може не радувати те, що саме для цього
наша громадянська організація «Поступ»
доклала чимало зусиль. Для цього ми організовували регулярні намети в Києві, на Подолі. Провели
два мітинги. І регулярно розповсюджували листівки на Майдані, практично зразу після того, як він розпочався.
Але можна сказати, що те, що зараз «нова» влада, яка,
вже була при владі, намагається робити є чим завгодно, але
до люстрації не має жодного відношення.
Так що таке люстрація і для чого вона робиться?
Ось простий приклад, який пояснює сутність люстрації. Уявімо
собі, у нас є дике поле. І ми хочемо на ньому посіяти пшеницю.
Що ми спочатку маємо зробити? Ми маємо звільнити все поле
від усієї рослинності. Усієї, незалежно від того, яка ця рослинність
Треба ліквідувати і звичайний бур’ян, і корисні рослини, навіть і ти,
які можуть бути занесені до Червоної книги. Тобто треба зробити
ОЧИЩЕННЯ поля, бо інакше гарного врожаю отримано не буде.
Ось це очищення в політичному сенсі і є люстрація. Причому,

треба звернути увагу, що люстрація немає нічого спільного із покаранням. Це не покарання. Це – ВІДСТОРОНЕННЯ (очищення).
Таким чином ми маємо дві головні умови проведення
люстрації. Якщо їх немає, то немає і люстрації.
Перша умова, це відсторонення від влади (очищення )
певної категорії громадян. Причому відсторонення всіх, хто
попадає під цю категорію. Навіть і тих, хто нічого поганого
не робив і законів не порушував. Всіх!
Друга умова, це наявність нової системи влади, яку нова
влада хоче запровадити. Якщо нової системи влади вводити
не передбачається, то нема сенсу й проводити люстрацію.
А те, що зараз відбувається, це має іншу назву. Це звичайні
політичні репресії. Це намагання ліквідувати конкурентів. Мова
йде про створення якихось люстрацій них комітетів чи якихось
інших люстраційних органів. Це дурня! Бо якщо розглядати конкретну людину та піддавати її «люстрації» за якісь її дії, які вона
вчинила, то це є ніщо інше, як суд. Але в цьому випадку функцію
суду на себе бере якийсь люстрацій ний орган. Якщо людина
щось зробила протизаконне, то її треба не «люструвати», а судити! А якщо вона нічого незаконного не робила, то будь-які обмеження її громадянських прав поза критерієм поголовної

люстрації всіх, яких визначено до люстрації, є політичними репресіями та відстороненням політичних конкурентів.
Громадянська організація «Поступ» вважає, що в країні
треба провести люстрацію тільки двох категорій чиновників.
Це всіх народних депутатів і всіх (чотирьох, на даний час)
Президентів України які будь коли займали ці посади за часів
незалежності. Підкреслюємо – ВСІХ народних депутатів і за
всі часи, скільки існує незалежна Україна. І поступівський
закон по люстрації може виглядати дуже просто. Він може
мати всього дві статті. Ось проект такого закону:
Закон України про люстрацію (проект)
Стаття 1. Забороняється займати будь-які виборні посади в Україні тим особам, які двічі або більше разів приймали
присягу Народного депутата України або займали посаду Президента України до набрання чинності цього закону.
Стаття 2. Термін люстрації (заборони займати будь-які
виборні посади) встановлюється 10 років із дня набуття
чинності цього закону.
Чому мова йде про те, що люструвати треба тих, хто двічі і
більше разів приймали присягу? Бо цей закон буде треба приймати на Верховній Раді. І на час його прийняття там можуть
(Продовження на стор. 2)
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ЛюстрАція
(Початок на стор. 1)
бути нардепи нові, які й мають прийняти цей закон, і ті, кого
треба саме люструвати. Щоб не вийшло так, що нові нардепи
самі себе будуть люструвати, критерій люстрації буде застосовуватись тільки для тих, хто був нардепом попередніх скликань,
тобто приймали присягу нардепів двічі і більше разів на момент
прийняття цього закону. Ясна справа, що прийняття такого закону за нинішнього складу Верховної Ради виключене. Цей закон
треба приймати після переобрання Верховної Ради.
Чому ми пропонуємо термін в десять років, а не пожиттєвий?
Бо ми застосовуємо механізм люстрації задля побудови нової системи влади, а не для відсторонення конкурентів. Якщо політична
сила не буде спроможна побудувати нову Україну протягом десяти
років, то її саму треба люструвати. Нам потрібно відсторонити старі
сили тільки для того, щоб вони не заважали будувати нове життя.
А після того, як буде побудована нова система влади, то старі кадри
вже не будуть мати можливості щось змінити назад, вони будуть
вже безпечні і нема сенсу обмежувати їх громадянські права.

2

го «поступ» З НАЙКрАЩими
поБАЖАННями вітАЄ

Скажіть, будь ласка, при яких умовах зможуть сьогоднішні народні депутати прийняти такий закон? Ні при яких!
Вони не будуть цього зробити, бо вони самі себе не будуть
відсторонювати від влади, до якої так рвалися. Але вони
зараз кричать про люстрацію для того, щоб народ знову обдурити. Раз на Майдані сказали що треба люстрацію, будь
ласка, ось вам люстрація! Це обман!
Залишається ще одне питання. А що робити з іншими казнокрадами та тими високопосадовцями, які разом із нардепами
довели Україну до колапсу? Їх що, так і залишити без відповідальності? Ні, ясно, що ні. Треба ввести процедуру антикорупційного фільтрування та визначення профпридатності. При кожному
призначенні нового чиновника треба в першу чергу порівняти
статки його сім’ї та відповідні життєві витрати. Причому не на липові декларації, які нам показують завжди показують, а на фактичні дані. Де живуть, на яких авто катаються, якими фірмами
володіють, які активи на таких фірмах, де відпочивають, по яких
ресторанах ходять та ін. І все це порівняти. І якщо хтось скаже,
наприклад, що він «все продав що було на три з половиною міль-

з Днем народження і зичить перемоги внутрішніх ідеалів над зовнішніми перепонами!
Клебанівського Сергія Володимировича – 13 березня
Хромову Ірину Сергіївну – 18 березня
Бажаємо усім читачам «поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
йони доларів», то ясно, що треба спитати, а звідки це «все» на три
мільйоні взялося? Тобто призначення чиновників на посади, має
бути абсолютно прозорим. І кожний чиновник та члени його сім’ї
мають пройти антикорупційну публічну перевірку. Але ця процедура вже не є люстрацією. Це звичайний механізм боротьби з
корупцією і він має застосовуватись завжди, а не після якихось
революційних подій.
Максим Твердохліб, Голова Ради організації «Поступ»

ДУМКИ ВГОЛОС

вітАЄмо оЛЕгА мусія З приЗНАчЕННям НА посАду міНістрА охороНи Здоров’я уКрАїНи

Дозвольте привітати Олега Степановича
Мусія з призначенням на посаду міністра
охорони здоров’я. Олег Степанович позитивно зарекомендував себе на посаді голови громадської ради при МОЗ України.
Він успішно відстоював та сприяв утворенню громадської ради на демократичних засадах у ті часи,
коли в інших міністерствах та відомствах створювались кишенькові ради під тиском адміністративного апарату. 3 квітня
2013 року Олег Мусій завітав на нашу відкриту Громадянську
середу, яка була присвячена поновленню та підтримці моральних, духовних та патріотичних цінностей, відвідував і наш
агітаційний офіс на Контрактовій площі. Патріот України, головний координатор медичної служби Штабу Національного
Спротиву надавав допомогу та доступ до приміщення міні-

суспільства шляхом зміни системи управління державою, розвитку середнього класу на основі середнього та малого бізнесу, усунення від влади олігархії та корупції і багато іншого. Від
імені громадської організації «Поступ» бажаю йому покласти
початок перебудови системи та принципів роботи міністерства
зокрема, та інфраструктури охорони здоров’я загалом. Як член
громадської ради при МОЗ України висловлюю щиру повагу
та готовність співпрацювати з Олегом Степановичем в напрямку реформування галузі, надавати пропозиції щодо шляхів вирішення конкретних питань. Варто пам’ятати і за високий
рівень відповідальності за народну довіру. Нехай Ваше настерства пораненим в Маріїнському парку біля Верховної Ради тхнення на благі перетворення має невичерпне джерело, а
по вул. Грушевського. Олег Степанович один із небагатьох сьо- зроблені справи матимуть корисні наслідки у століттях.
годнішніх міністрів, хто займає активну громадську позицію,
Едуард сіньковський, член Го «Поступ»
розділяє наші погляди на розбудову в Україні громадського
ТОЧКА ЗОРУ

яКі подАтКи НАм потріБНі?
Скажете: війна, не на часі. Навпаки,
шановні, саме на часі.
Тому що війна – це теж ресурси, це теж гроші.
Гроші на кожний постріл, на кожну заправку, на кожну запчастину, на кожну
порцію їжі, на лікування кожного пораненого, на навчання вояків.
Отже, які податки нам потрібні, як це визначити?
Дуже просто. Спочатку з’ясувати для себе, а що і від кого
ми хочемо за наші податки отримати. Що взагалі нам потрібно, що із цього ми готові робити кожен сам для себе, що
спільно в громаді, що має зробити держава. Просто скласти
весь перелік, що і хто має робити, щоб ми жили у безпеці,
заможно, комфортно і вільно розвивалися. Скласти таку собі
функціональну модель країни, в якій зафіксувати, що, хто,
коли, де і як має робити. Вона може і буде з часом змінюватися, доповнюватися, вдосконалюватися, але вона має бути.
З такою моделлю можна збалансувати потреби і витрати.

Ось, наприклад, скільки ви готові заплатити за захист країни
від агресії, за готовність збройних сил захищати вас особисто у
будь-якому місці на нашій планеті? Визначилися? А тепер фахівці
мають нам пояснити, який рівень воєнної безпеки вони гарантують за такі кошти у різних варіантах будови збройних сил. Якого
противника зможуть з такими ресурсами зупинити, якого розгромити, якого знищити вщент. Якщо нас задовольняє, обираємо
прийнятний для нас варіант. Якщо достатньо меншого рівня, зменшуємо податок. Якщо не задовольняє, або збільшуємо видатки і
податок, або погоджуємося жити з меншим рівнем безпеки.
І так за кожною життєво важливою функцією.
Вагомість функцій може змінюватися, відповідно зміниться і фінансування.
Для такої моделі принципово важливо, щоб податки збиралися не взагалі «в казну» держави і громади, а безпосередньо на
визначені потреби. Я маю знати, що заплатив 30 гривень на утримання війська і спецслужб, по 5 гривень кримінальній поліції
і шерифу, 10 гривень за освіту, 7 гривень для розвитку науки, 3

гривні для будівництва нової стратегічної дороги. Я маю знати,
що ці гроші витратять саме на те, для чого я їх сплатив, і ні копійки не буде витрачено на щось інше. І вимагати персонально,
щоб мені на мої кровні надали все, за що я заплатив і відповідної якості. А для цього потрібна повна прозорість бюджетів всіх
рівнів, від будинкового комітету до урядового. В режимі онлайн.
Щоб громадяни могли безпосередньо контролювати всі витрати.
Звичайно, за винятком державної таємниці.
Вже після цього визначатися, що саме обкладати податком і в якому розмірі.
Скільки це буде? Можливо, що 5/10. Можливо, 1/2/3/4.
Можливо, доведеться певний час віддати і 70%, щоб відбити
агресію ворога. Зрозуміло, що чим менше розподіляється
через бюджет, чим нижчі податки – тим краще.
Звичайно, все набагато складніше. Але принципова послідовність саме така. Конкретні розрахунки мають робити вже фахівці.
святослав стеценко, член Ради «Поступу»
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