
Ти друг? →

Будь яка адекватна організація так чи інакше визначає 
хто для неї друг, а хто ворог. Це на кшталт формування 
цільової аудиторії у медіа. Хтось для організації цікавий 
як партнер та учасник, а хтось  об’єктивно не цікавить і 
може навіть зашкодити втіленню задач організації. 

Почнемо з перших. 
Організація «Поступ» чітко декларує, 

що головною цінністю для держави 
є не людина як така, а Громадянин! 
Саме відповідальний, патріотично 
налаштований Громадянин є основою 

КОРРУПЦИЯ - ЧЬЯ ВИНА И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?
 Бюрократическая машина в нашей стране настроена 

таким образом, что мы волей-неволей становимся 
втянуты в коррупционный процесс. Почему? Да очень 
просто. Мы вынуждены тыкать банкноту разного 
номинала, чтобы устроить ребенка в садик, либо 
решить вопрос в контролирующей структуре – потому 
как без «презента» твой вопрос отложат на дно колодца 
таких же вопросов. И отговорок надеться уйма, плюс 
они подкреплены законом, который трактуется почти 
всегда двояко. И все это настроено только на одно – 
получение личной выгоды госслужащим, который, 
в свою очередь, по иерархической лестнице часть 
наживы передает наверх. Это и есть определение 
коррупции, получение личной выгоды (либо благ) 
должностным лицом, используя свое положение. 

Побороть коррупцию возможно! Цель простая - 
свести ее к безопасному минимуму, чтобы потом 
полностью уничтожить. Это и есть задача любой 
нормальной силы, которая приходит к власти. Далеко 
ходить не нужно и изобретать велосипед вновь ни к 
чему. Главное иметь желание и волю это сделать. Опыт 
других стран в помощь. 

К примеру: 
- в ЮЖНОЙ КОРЕЕ действует "Закон о коррупции", 

который признали эталоном во всем мире. Он 
дает право каждому совершеннолетнему начать 

суспільства майбутнього! 
Весь державний апарат має здійснювати їх політичну 

волю і діяти виключно в їх інтересах. Вся політична 
система Громадянської Республіки орієнтується саме на 
Громадянина, як на політичний клас населення. Отже 
робимо висновок, що для «Поступу» другом є Громадянин! 
Людина, що реалізовує своє право керувати державою.

Тепер про ворогів. 
Останні кільканадцять років по всьому медіа полю 

ми чуємо, що держава щось винна простим людям. Що 
нас грабують чиновники і влада. Що влада є лишень 
менеджером на зарплаті в простого народу. Що політика 
це брудна справа крадіїв і шахраїв… І більшість людей 
сприймає подібну пропаганду за соціальну норму. Це 
крок за кроком робить з людей так званих соціальних 
дронів, які не цікавляться нічим окрім власних 

собственное расследование по факту взятки, а главный 
антикоррупционный орган — Комитет по аудиту и 
инспекции — обязан это расследование поддержать; 

- в НИДЕРЛАНДАХ к проблеме подошли с новаторских 
позиций. В стране, где уровень коррупции один из 
самых низких в мире, борьба со взятками строится 
на системах отбора и слежения — группа экспертов, 
аналитиков, ученых с помощью сбора данных и 
вычислений следит, где возможно возникновение 
коррупции и устанавливает над этой сферой жесткий 
контроль. Если обнаружили несовпадения входящих 
и исходящих средств, ведомство окажется под 
пристальным вниманием; 

- в США законодательство рассматривает госслужбу 
как сферу деятельности, где исключены любые личные 
интересы. В этом помогает проверка на полиграфе, 
обязательная для всех чиновников; 

- наиболее радикально со  взяточниками борются 
в КИТАЕ – тут чиновник платит своей жизнью. 
Руководство страны не просто расстреливает за 
проступок — это "действо" транслируют на всю 
страну. За последние несколько лет жизни лишились 
около десятка тысяч чиновников.

Напомним, что в нашей стране, действует шесть 
законов против коррупции, три президентских акта, 
десяток документов Кабмина и пять приказов Минюста. 
Также недавно было создано Антикоррупционное 
бюро, агентство и антикоррупционная прокуратура. 

НО ПОКА УКРАИНА ЗАНИМАЕТ 142 МЕСТО ИЗ 
175 В РЕЙТИНГЕ КОРРУПЦИИ. 
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О КОРРУПЦИИ!А

побутових проблем. Вони відносяться до оточення 
виключно споживацькі, а діяти готові тільки за власний 
тактичний інтерес. Такі люди вигідні для олігархічно-
демократичного режиму.

 Ними вкрай легко маніпулювати і, 
вразі чого, недорого купити. Вони ніколи 
не спитають себе, що вони зробили для 
країни, а тільки вимагають те, що їм 
начебто винні. 

І коли перед виборами їм спускають з гори чергову 
подачку, соціальні дрони радісно продають своє право 
на управління державою. Вони не усвідомлюють себе 
частиною Великої України і постійно тягнуть ковдру на 
себе. Саме через соціальних дронів Україна опинилася в 
такому становищі і не може подолати політичну кризу. І 
тому саме соціальних дронів громадянська організація 
«Поступ» вважає ворогами!

Коментар.

Социальный дрон может превратиться в Гражданина 
и тогда он станет другом «Поступа». У него всегда 
есть шанс стать Гражданином - другом «Поступа». И 
чем быстрее социальный дрон использует этот шанс, 
тем быстрее мы построим Великую Украину!

_______________________________________________

Геннадій Гросфілер
      член ГО «Поступ»

Андрей Сметаненко
         член ГО «Поступ»

У нас, если и случайно поймают казнокрада, то 
ему обязательно станет плохо, здоровье подкачает 
и его отправят на больничную койку. Только не ту, в 
которой лежат простые смертные, а в «больничище» 
VIP сегмента. А еще лучше, когда по каким-то странным 
причинам, его отпустят «под честное слово» остаться 
до расследования дома, а он возьми, забудь это, и за 
границу. 

Украине нужна минимизация контакта между 
гражданином (бизнесом) с госструктурами. Упрощение 
ведения бизнеса, получения любого рода документов, 
разрешений, облегчение налоговой нагрузки – все это 
позволит вывести бизнес из тени, наполнить бюджет и 
частично “прижать” коррупционеров.   

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/grosfiler
https://www.facebook.com/andrey.smetanenko
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko


Периодически мы слышим высказывания о том, что 
люди сами же и виноваты в существовании коррупции, 
т.к. готовы давать деньги. БРЕД! Опыт показывает, 
что люди НИКОГДА не дают деньги по собственной 
инициативе, если знают, что это будет бесполезно. 
Это значит, что если есть коррупция, то виновата в 
этом ТОЛЬКО ВЛАСТЬ! Власть и никто больше.Только 
политическая воля власти ведет к преодолению 
коррупции. Самый яркий пример - Грузия. Там всю 
жизнь считали, что коррупция - это менталитет грузин. 
Но Саакашвили реально переломал ситуацию.

Почему мы утверждаем что за ШЕСТЬ (!!) месяцев 
можно преодолеть любую коррупцию? Потому что 
это реально сделать если на это будет политическая 
воля власти. Если за шесть месяцев коррупция не 
преодолена, то власть этого не хочет или она не власть. 
Если власть это сделать не может, то это тоже не власть! 
_______________________________________________
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О КОРРУПЦИИ!
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

УНІВЕРСАЛЬНА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ КРАЇНИ? 
ОСОБИСТІ РОЗДУМИ.

А

Поэтому первостепенная задача любой власти, 
политической силы, лидера страны после избрания 
есть уничтожение коррупции. Без «ломки» не 
обойтись, но по результатам приз будет очень 
значительным – процветающая страна, народ, который 
тебя будет обожать, и я уверен ИМЯ, вписанное в 
историю Украины, как человека, который поднял 
страну с колен. Что может быть почетней?! 

Срок на воплощение в реальность данной задачи 
должен составить не более ШЕСТИ месяцев. Иначе, 
только обещания и пустые лозунги протрубят, а 
окажется, что это очередные казнокрады, которые 
дорвались до сладостного корыта, под названием 
«Украинский бюджет» и «Украинский народ».

Поэтому одна из первостепенных задач организации 
«Поступ» - минимизация коррупции, до того предела, 
когда б она не мешала развитию страны и нормальной, 
человеческой жизни ее граждан. А затем ее полное 
уничтожение!

Бути людиною – це означає відчувати, 
що ти відповідальний за все.

Антуан де Сент-Екзюпері

Членство в громадянському об’єднанні «Поступ» має 
просвітницький ефект, це змінює світогляд. Особисто 
для мене ГО є ВНЗ, де у вільній формі осмислюються 
соціально-політичні та економічні проблеми, над 
суттю яких визначні люди думали протягом століть. 
Міркування про зміну України на краще мотивує 
більше читати, аналізувати події, помічати помилки 
цивілізації і прагнути системно виправити їх.

Багато років тому я почав шукати національну ідею, 
яка була б доречною одночасно і для суспільства 
і для окремого українця, та лише нещодавно 
справді усвідомив таку. На мій суб’єктивний погляд, 
вищезазначені слова Екзюпері є фундаментальними 
для будь-якої нації. Для мене громадянська 
відповідальність це усвідомлення недосконалості 

Дополнение

соціально-політичного та культурного укладу, 
розуміння взаємозалежності кожної людини одне 
від одного, переконання у необхідності гуртуватися 
заради спільних цілей та жага зробити світ кращим. 
Це не означає, що треба кидатися від однієї проблеми 
до іншої, забувши про сім’ю та оточуючих людей. 
Навпаки, громадянська відповідальність є виваженим 
балансом між самореалізацією, побутовим рівнем та 
всеукраїнськими прагненнями, наприклад, у напрямку 
усунення ракової корупції або мінімізації негативних 
наслідків кліматичних змін.

Відоме висловлювання німецького пастора Мартіна 
Німеллера про репресії гітлерівського режиму є 
залізним підґрунтям думки Екзюпері: 

«Коли нацисти прийшли за комуністами, 
я залишався безмовним. Я не був 
комуністом. Коли вони саджали соціал-
демократів, я промовчав. Я не був соціал-
демократом. Коли вони прийшли за 
членами профспілки, я не протестував. 
Я не був членом профспілки. Коли вони 
прийшли за євреями, я не обурився. Я не 
був євреєм. Коли вони прийшли за мною, 
не залишилось нікого, хто б заступився 
за мене».

Державний апарат повсякчас боротиметься проти 
громадянського суспільства, оскільки «наполеони», 
посадовці і великий бізнес завжди будуть прагнути 
отримати для себе якнайбільше усього. А у кого 
можна забрати щось цінне силою або брехнею, якщо 
не у працюючого середнього та нижчого класу? 
Навіть більше, хіба без відчуття відповідальності 
одне за одного нація може існувати і захищатися від 
внутрішніх та зовнішніх небезпек? Україна, історично 
знаходячись між Сходом та Заходом, проіснувала 
протягом століть також завдяки згуртованості. Такі 
думки мають наполегливо висвітлюватися у сучасній 
системі освіти та у ЗМІ, інформаційному просторі 
держави.

Наостанок варто зауважити: відповідальність 
це дієслово, не іменник. Адже громадянська 
відповідальність потребує дій, активності, руху. 
Та зусилля того варті, позаяк не існує добробуту і 
правопорядку без волі досягти їх.

_______________________________________________

Михайло Марченко
         член ГО «Поступ»

По організації було проведено опитування щодо сплати додаткових внесків. Кожному поступівцю було задано два питання: "Чому в організації, ті,  які дають додаткові 
внески, їх дають, а ті, які не дають - їх не дають?". Наводимо одну з "цікавих" відповідей на питання та коментар до неї:

Відповідь, отримана в ході опитування:
«Не платять, тому що не знають як 
заплатити і куди. І навпаки».

Комментар до відповіді:

Мабуть колега сказав не подумавши. Бо якщо член 
“Поступу” сплачує основні внески, то він добре знає, 
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ВІДПОВІДЕЙ ТА КОМЕНТАРІВ

що й додаткові платяться на той  самий рахунок, тільки 
з відміткою - додаткові.

А стосовно того, чому одні платять додаткові внески, 
а інші ні, можу сказати про себе. Я вступала в ряди 
“Поступу” для того, щоб разом  з однодумцями змінити 
життя  своє, своїх дітей, онуків на краще. І це не 
високі слова, я так хочу, і надіюсь, що так воно і буде. 
А так, як я не дуже активний поступовець, по різних 
життєвих причинах (хоч і стараюсь вникати в роботу 
організації, беру участь в заходах, які організовуються 
“Поступом”) думаю, що ті додаткові кошти, які я і інші 
члени організації перераховують, допоможуть в роботі 
організації, наприклад зняти відео про “Поступ” і його 

роботу, чи організувати якийсь захід  для того, щоб про 
нашу організацію дізналось більше людей. Чим більше 
людей знатимуть  і будуть підтримувати організацію і її 
роботу, тим ми швидше досягнемо своєї мети.

Ну а щодо тих, хто не платить додаткових внесків, 
не знаю. Краще запитати у них. Так як бувають різні 
життєві обставини. Хтось не може більше платити, а ті 
що не хочуть, на мою думку, їм треба тоді включатися 
в роботу організації, або для чого вони вступали 
в “Поступ”? Спостерігати і чекати, що хтось щось 
зробить, можна і без вступу.

_______________________________________________

Алла Курило
      член ГО «Поступ»

Максим Твердохлеб
     глава Совета  ГО «Поступ»
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