
«Поступ» багато говорить про зміну системи правління 
країною. Однак ніякі зміни неможливі в бідній країні. 
Будь-яка реформа вимагає фінансування. І його звідкись 
треба брати. Тому до взяття курсу на зміну політичної 
системи Громадянського уряду необхідно буде підняти 
економіку країни. Без економіки політичні реформи 
проваляться.

Однією з основних реформ Громадянського уряду буде 
орієнтація економіки на малий і середній бізнес (МСБ). Це 
означає, що частка в загальному валовому продукті країни 
малого бізнесу повинна бути переважаючою і складати не 
менше 50%. Така норма не є новиною і вже успішно діє в 
усіх країнах із розвиненою економікою.

Є безліч переваг економіки, орієнтованої на МСБ.
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Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 776
17.10.18-23.10.18 Громадянські середи відкриті для всіх.

Щосереди о 19:00 за адресою: 
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство «Знання» 

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

За відсутність на Загальних зборах ГО "Поступ" 
виключити з організації Слободянюк О.С. 

Станом на 22 жовтня в ГО "Поступ" 160 членів.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

31 
жовтня

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ: 
обговорення Доктрини "Громадянська 
республіка".
Відпрацювання таблиці В. Широчкіна.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 
ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ 27-Х 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»

В суботу 20 жовтня 2018 року були проведені 
чергові Загальні збори громадянської організації 
«Поступ».
Станом на 20.10.18р. громадська організація 
“Поступ” налічує 161 (сто шістдесят один) член 
організації.
На Загальних зборах були присутні:
фактично – 85 (63 особисто та 22 за дорученням) - 
52,7 % членів організації.

УХВАЛИЛИ:
1.Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
Голосували одноголосно.
2. Проіндексувати рівень членських внесків. 
Встановити 60 грн. членських внесків для 
працюючих і 25 грн. для непрацюючих з 1 листопада 
2018 року.
Голосували одноголосно.
3. Розробити, при наявності ресурсів, діючий 
програмний комплекс для практичного 
запровадження методів управління в організації за 
принципами Громадянської республіки.
Голосували одноголосно.
4. Обговорили питання участі ГО «Поступ» в 
виборчих процесах. 
Рішення не прийняли, вирішили продовжити 
обговорювати це питання в робочому порядку.
5. Обговорили питання створення кадрового 
моноліту. 
Рішень по цьому питанню не приймалось.

Невеликі організації, у разі необхідності, можуть бути 
досить гнучкими. Їм набагато легше пристосовуватися до 
умов ринку і до потреб клієнтів. Бюрократичний апарат 
усередині таких організацій фактично відсутній і часто все 
тримається на ініціативі керівників або власників.

Чим менше організація, тим простіше, як правило, вести 
податковий облік. Тому, якщо податкове законодавство 
складне і заплутане, можна з упевненістю заявляти, 
що держава зовсім не піклується про розвиток сильної 
економіки.

За сприятливої економічної ситуації, малі підприємства 
зростають як гриби. Таке підприємство легко відкрити. 
І якщо бізнес ведеться «по-білому», то і закрити, при 
необхідності, таке підприємство нескладно. Китай є 
яскравим прикладом, де малий і середній бізнес процвітає. 
Десятки тисяч підприємств виробляють і продають 
продукцію по всьому світу. 

Малий бізнес навряд чи зможе оплатити послуги фірм, які 
виводять податки в офшори. Тому гроші від такої діяльності 
залишаються в країні і знову вливаються в економіку. І 
чим сильніший тиск на такий бізнес, тим нестійкішою стає 
економіка країни, яка тут же «просяде». Варто зупинитися 
в Україні на металопрокатному або аграрному бізнесі. 
Тому влада часто змушена витрачати масу коштів ще й на 

підтримку певних галузей господарства, якщо раптом щось 
йде не так. А платить за це все малий і середній бізнес! 
Те ж стосується і постійних «позичань» владою України 
грошей у МВФ. Усі ці гроші осідають у великих олігархів, 
підтримуючи їх бізнес. І таке бізнес-середовище ніяк не 
сприяє розвитку економіки.

Створивши сприятливі умови для розвитку малого і 
середнього бізнесу, держава знімає із своїх плечей безліч 
проблем: підприємець сам може подбати про себе і свою 
сім'ю, йому не потрібні субсидії, пільги, пенсії, допомоги. 
Великий капітал, на відміну від малого, може впливати на 
владу і, тим самим, витягувати для себе з цього істотний 
прибуток, «продавлювати» під себе необхідні закони, 
в тому числі, і знищують малий бізнес. Тому створення 
сприятливого середовища для росту малих і середніх 
підприємців – це повинно бути однією з перших реформ, 
які необхідно впровадити в країні.

До сих пір жоден з урядів України так і не наважився 
на радикальні зміни в економіці. Бізнес, який злився 
з владою, вже не в змозі на необхідні зміни. І саме 
олігархічна влада є перешкодою на шляху до економічного 
процвітання країни.

________________________________________________

НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕОРІЄНТУВАННЯ 
ЕКОНОМІКИ НА МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС5025

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Денис Чубко
     член Ради ГО «Поступ»

Відео ТУТБільше фото ТУТ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
https://www.facebook.com/denis.chubko
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0tolvQGg35iFPpQ_9mWyFCp39J76BKpk&fbclid=IwAR1NJ9l7-R4hQUWvTI2sBtHk3ele4eaAQyrcbVbgPbZD6oKGR9O7e1nf9ds
https://www.facebook.com/pg/PostupUA/photos/?tab=album&album_id=2006807109380219


Наприкінці вересня поточного року у Фейсбук-групі 
«УББ (Управління багатоквартирним будинком)» була 
опублікована інформація про особливі списки. Варто 
зауважити, що адміністратором зазначеної групи 
є відома особистість, лектор і експерт у питаннях 
юридичного та комунального характеру, Алла 
Радівіловська.

За твердженням автора повідомлення мова йде 
про перелік мешканців Шевченківського району 
столиці, з зазначенням їх П.І.Б. та домашніх адрес, 
які скаржилися на місцевих комунальників або 
комунальні послуги до КБУ «Контактний центр міста 
Києва» (1551). Відповідно до ФБ-повідомлення, такі 
списки опинилися в медичних закладах району для 
того, щоб медичні працівники уважно поспілкувалися 
з переліченими громадянами та діагностували у них 
наявність можливих психічних розладів.

Все це виглядало б дуже смішно, якби не чотири 
«але». По перше, подібне розповсюдження інформації 
про містян схоже на порушення національного 
законодавства про захист персональних даних громадян. 
По друге, особи зі списків явно понесли моральні 
збитки, відшкодування яких можна вимагати через 
суд згідно з чинним законодавством України. По третє, 
враховуючи ту хронічну проблему, що комунальники 
неодноразово помічалися у неправомірних діях, 
ситуація має ознаки незаконного психологічного 
тиску та руйнування репутації осіб, які знають про 
правопорушення комунальників і розголошують такі 
факти. Тобто адміністративним ресурсом придушується 
свобода слова і викриття злочинів.

І найголовніше, четверте: у липні 2018 року Рада 
Федерації РФ схвалила поправки до закону «Про 
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психологічну допомогу», що стосуються правил 
недобровільної психіатричної госпіталізації. Згідно 
з поправками, у Росії тепер будь-якого громадянина 
можна ув’язнити в психіатричному закладі за 
заявою прокурора. Українці старшого віку мають 
добре пам’ятати, як у радянські часи дисидентів 
і різних противників влади примусово кидали 
до психлікарень. Проводячи аналогію, схоже що 
сучасна Україна, яка формально задекларувала рух 
до європейських цінностей, заганяється у радянські 
стайні чиновниками та комунальниками. Але навіщо? 
Можливо для того, щоб якнайменше активних громадян 
заважали посадовим особам займатися корупцією та 
обдуренням населення.

На сторінці КМДА у Фейсбуці 26-го вересня з’явилося 
повідомлення, що міська адміністрація здійснить 
розслідування ситуації, яка виникла. Це повідомлення 
колишній міністр з питань житлово-комунального 
господарства України, Олексій Кучеренко, 
прокоментував наступним чином: «Цікава «методика» 
розслідування - самі себе будете розслідувати?!)))».

Припускаю, що пан Кучеренко мав на увазі 
і КМДА, і колл-центр 1551, і РДА, і Керуючу 
компанію. Це вже не вперше виникає скандал, 
який стосується Шевченківського району Києва, а 
отже і місцевих посадовців з прізвищами Гаряга, 
Савченко, Андрєєв, Романюк. Ми вже раніше писали 
про те, що Шевченківський район приніс столиці 
«негаразд» у особі заступника Київського міського 
голови, Пантелеєва П.О., який колись працював у 
комунальній сфері району. Але прізвища конкретних 
винуватців описаної у цій статті ситуації поки що не 
відомі. І правопорушники не стануть відомими та 
покараними, якщо громадяни, зазначені у списках, не 
почнуть захищати власну репутацію здорових членів 
суспільства і дозволять навісити на себе ярлики 
неадекватності.

***

РЕКОМЕНДАЦІЇ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ:
1. Не вибачайте тих, хто роками зневажає і обкрадає 
вас! Правопорушення посадових осіб можуть 
бути зупинені лише протидією у рамках чинного 
законодавства.

2. Продовжуйте скаржитися на комунальників та 
чиновників, шукайте шляхи ефективнішого впливу 
на вирішення таких проблем. Кризові ситуації не 
мають повторюватися з року в рік – ось це якраз 
ненормально!

Коментар

Заступника голови Шевченківської РДА, Андрєєва 
В.І., правоохоронні органи затримували за підозрою у 
правопорушеннях в обсязі десятків мільйонів гривень. 
Але досі не розголошені результати розслідування 
та судового процесу. Інші посадові особи району 
та місцевої Керуючої компанії також помічалися як 
учасники протизаконних схем на величезні суми.

Проблема в одному – у так званій демократичній 
системі управління владою. Адже голову 
райадміністрації, Гарягу О.О., призначив Президент 
України. В свою чергу, чиновник КМДА, Пантелеєв П.О., 

ГРУПА «ТЕПЛО». 
КОМУНАЛЬНИКИ ПОВЕРТАЮТЬ УКРАЇНУ ДО РАДЯНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ?

В организации «Поступ» был проведен опрос по 
уплате дополнительных членских взносов. Был задан 
такой вопрос: «Почему в организации те, кто дают 
дополнительные взносы, их дают, а те, кто не дают, 
их не дают?»
Приводим пример одного из «интересных» ответов:

«Не дают, так как нет такой 
возможности, не верят в то, 
что происходит в «Поступе», не 
понимают, куда идут эти деньги».

КОММЕНТАРИЙ К ОТВЕТУ:

Дополнительные членские взносы. 
Платить или не платить? 

И тут принц датский Гамлет «отдыхает». 

Впрочем, вопрос об уплате дополнительных 
членских взносов стоит не в категории 
обязательности, а потому и не применяется. 
Да и обязательные членские взносы, это 
не фиксированный налог, это оплата члена 
организации за пребывание в организации, 
посему, взносы членов организации – есть 
подтверждение пребывания в организации.  
Дополнительные членские взносы – есть 
подтверждение желания достичь результатов, 
которые приняты организацией. Именно 
результат должен быть поставлен в угол стола, а 
право на результат, как право на инвестиционный 
проект должен подкрепляться материальными 
вложениями и трудом каждого члена организации. 
Иначе нет смысла прибывать в организации, 
которая приняла планы, изложенные в Доктрине.

ПРО ДЕНЬГИ 5025

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА 
ОТВЕТОВ И КОММЕНТАРИЕВ

Артур Муляр
      член Исполкома ГО «Поступ»

який у значній мірі курує комунальну сферу столиці, 
не має намірів системно та радикально вирішувати 
проблему непрозорості та корумпованості київських 
комунальників. І нікого з перелічених осіб суспільство 
не може достроково звільнити – демократичні важелі 
змін на практиці є перепонами.

Наразі місцева громадська організація «Шевчен-
ківський рух» гуртує киян та збирає підписи 
мешканців з метою подання колективного звернення 
до НАБУ стосовно описаного свавілля посадовців. 
Такий захід надзвичайно важливий, та це ліквідація 
наслідків ієрархії свавілля. Необхідна інша суспільно-
політично система, справжня система громадянської 
влади.

________________________________________________

Наталія Троянова-Малош
куратор напрямку «Тепло» 

   член Виконкому ГО «Поступ»

Михайло Марченко
         член ГО «Поступ»
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