
розумітимуть, що, чесно працюючи, матимуть достойне 
майбутнє – ніхто, навіть, не задумається ризик-
нути і щось десь “урвати” за “вирішення питання”.

Жорсткі антикорупційні умови витіснять з чинов-
ництва всіх аферистів та любителів швидкої наживи. Так 
буде вірно. А якщо хтось таки просочиться – під руки і 
за грати з конфіскацією майна. А все його оточення – 
ретельно перевірити на предмет співучасті. Так теж буде 
вірно. 

________________________________________________

“Дотримання жорсткого контролю відповід-
ності доходів чиновників їх витратам. Їх невідпо-
відність має вести до неминучого покарання. Сам 
факт невідповідності – це кримінальний злочин”. 

(с) Доктрина “Громадянська Республіка”.

Дівчина в короткій спідниці – проститутка. Хлопець, 
що натягнув на голову капюшон спортивної кофти, – 
наркоман. Саме так вважають бабусі на стільцях біля 
будинків. Проститутка та наркоман! І за необхідності, 
дівчині та хлопцю довго доведеться доводити бабусям, 
що вони є нормальними людьми. Це називається “пре-
зумпція вини”.

Антикорупційний орган має бути таким же “конси-
ліумом бабусь”. Тільки істотно молодших, в костюмах, 
з високими зарплатами та великими повноваженнями. 

Кожен чиновник – хабарник, якщо живе краще, ніж 
йому це дозволяє зарплатня. Це має бути аксіома. Як 
тільки його доходи перестають відповідати витратам – 
повістка про допит до слідчого і нехай доводить, що 
він “не верблюд”.

Деякі чиновники, які вважають себе дуже хитрими, 
роблять “успішними бізнесменами” своїх коханок, дру-
жин, дітей, батьків... Однак, презумпція вини має роз-
повсюджуватися й на все оточення чиновника. На всіх, 
хто з ним пов’язаний. Якщо ти бізнесмен – не товари-
шуй з посадовцем! Або будь готовий показати бухгал-
терію “секрету свого успіху” в бізнесі у випадку виник-
нення підозри щодо корумпованості свого товариша. 
За таких умов саме близькі та рідні першими ж заяв-
лять до антикорупційного органу про те, що їх “кум/
брат/сват” десь нагрівся. Чому так буде? Бо кожен 
схоче відвести підозру від себе, убезпечившись таким 
чином від фігурування в кримінальному розслідуванні 
в якості підозрюваного. Це знатимуть чиновники і це 
знатиме їх оточення. І життя обох сторін зможе існу-
вати лише у випадку такого собі “антикорупційного 
консенсусу”, коли один не бере хабарів, а інші його не 
здають. 
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Кожен чиновник – хабарник, якщо 
живе краще, ніж йому це дозволяє 
зарплатня. Це має бути аксіома.

Жорсткі антикорупційні умови 
витіснять з чиновництва всіх 
аферистів та любителів швидкої 
наживи. Так буде вірно.

З часу створення незалежної держави України, вона 
була поділена навпіл, тобто частина громадян підтри-
мувала прозахідну позицію і мала на меті подальший 
проєвропейський розвиток в складі Європейського 
союзу, а частина просхідну позицію, яка передбачала 
подальший розвиток в складі східного партнера дер-
жави Російської Федерації.

Хтось може зауважити: “Так тоді чиновником ніхто 
не захоче бути”. Захоче. Як тільки зарплата чиновника 
стане в 2-3 рази вищою за середній рівень по країні 
– захочуть і будуть. Адже на держслужбу йдуть, пере-
важно, не для того, щоб брати хабарі. Це така ж робота, 
як і інша. Добре працюєш – добре заробляєш, можеш 
отримати пільговий кредит на житло, путівку до сана-
торію, часткову оплату навчання дитини в ВУЗі... В 
старості отримаєш достойне державне забезпечення. 
Є багато простих та ефективних інструментів того, як 
зробити привабливою державну службу і без коруп-
ційної складової. Не всі люди винахідливі, володіють 
бізнесовою “чуйкою”, або вміють самі створити собі 
робоче місце завдяки ремеслу. Чиновник – це людина, 
яка виконує інструкції. Багато людей, які від природи 
хороші виконавці, які хочуть стабільності. От такі й 
потрібні на 70% посад на держслужбі. Якщо вони 

Але жоден із вказаних варіантів не був вірним, так 
як для побудови Великої України та збереження її, 
як держави в цілому, треба було об’єднати громадян, 
які мали східну і західну позицію навколо однієї ідеї 
побудови Великої України, а не колонії якоїсь дер-
жави, сировинного придатку чи ринку збуту. А тому 
для досягнення поставленої мети та отримання відпо-
відного результату повинна бути поставлена конкретна 
задача з планом дій і кваліфікований кадровий потен-
ціал, який в змозі виконати поставлену задачу.

Для збереження та залучення кваліфікованого 
кадрового потенціалу, майбутнього резерву в сфері 

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ДЛЯ “ЧАЙНИКІВ”
СПОСІБ №3: ПРЕЗУМПЦІЯ ВИНИ

КВАЛІФІКОВАНІ КАДРИ - 
ПОБУДОВА ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ!

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

державного управління, необхідно створити належне 
фінансове забезпечення та соціальний пакет, який 
б дозволяв працівникам виконувати свої обов’язки 
чесно і неупереджено, щоб сприяти викоріненню 
корупційної складової із системи державного управ-
ління, де основним завданням буде служіння народу, 
інтересам держави.

Кваліфіковані кадри вирішують все, і є запорукою 
побудови великої та могутньої держави! 

________________________________________________

Іван Карасьов
                   член ГО «Поступ»

Авьтор оригінальної карикатури: Олексій Кустовський

https://www.facebook.com/ikar.insp
https://www.cartoonmovement.com/cartoon/45323
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ЧИ ЧЕКАЄ УСПІХ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ?

Більше ніж 13,5 млн. громадян України проголосу-
вали за нового Президента – Володимира Зеленського. 
А за Петра Порошенка – всього біля 4,5 млн. Те, що 
за Президента Порошенка проголосувало в три рази 
менше за досить високої явки, говорить в першу чергу 
не про успіхи Зеленського, як державного діяча. Бо 
крім успіхів його в шоу-бізнесі, інших поки що ніхто не 
знає. Це означає, що Петро Порошенко, як Президент 
України, отримав саме таку оцінку громадян. Оцінку, 
яка каже, що він ніяких реформ не зробив. Може 
щось і робив та кричав про це, але результатів ніхто 
не побачив. Може й були реформи, але абсолютна 
більшість громадян їх не зрозуміли і не побачили. Це 
факт. І якщо через півроку-рік буде повний провал 
Зеленського, як Президента, що багато хто передрікає 
та очікує, то факт провалу Порошенка від цього нікуди 
не дінеться. Реформи, які народ не відчуває або не 
розуміє, - це провальні реформи. Це якщо ми говоримо 
про реальні реформи, а не про їх імітацію. Були у нас 
реформи чи їх імітація? Мабуть, на це питання кожен 
сам зможе відповісти і писати про це нема необхід-
ності. 

Виникає питання, а чи зможе Зеленський уникнути 
аналогічного результату за своєї каденції?

Не будемо робити прогнози. Спробуємо лише дати 
основні позиції щодо умов успіху. Що необхідно, аби 
Зеленський став успішним Президентом?

Для того, щоб робити реформи, Президент має 
мати достатню політичну волю і достатній політичний 
ресурс. Із політичною волею більш-менш зрозуміло. 
Це не просто бажання, а фанатичне бажання домог-
тися успіху. За будь-яких умов – але тільки успіх. За 
будь-яку ціну – але тільки успіх. Зробимо припущення, 
що у Президента Зеленського є такі якості і такий пси-
хологічний настрій, і цей настрій не пропаде. Розбира-
ємось із політичним ресурсом.

Простого бажання зробити реформи ще недостат-
ньо. Має бути можливість їх зробити. Ця можливість і 
означає – політичний ресурс.

Для того, щоб щось зробити, треба спочатку мати 
план дій. Саме план дій Президента – це і має бути 
планом реформ. Не просто так кажуть про перші сто 
днів будь-якого правління. Бо саме в цей термін всі 
очікують перших дій або їх відсутності. Досвід істо-
рії показує, що якщо до влади приходить команда, у 
якої не було попереднього плану дій (плану реформ), 
то реформи провалюються або їх ніхто і не збирався 
робити. Чому провалюються? Тому що для того, щоб 
реформи були успішними, їх має підтримувати народ. 
Найбільша підтримка саме в перші сто днів. Якщо 
народ бачить, що нічого не почало відбуватись, то він 
перестає довіряти урядові. А якщо до моменту приходу 
до влади плану дій ще нема, то після отримання влади 

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

потрібен час, щоб ці реформи спочатку запланувати. 
Тобто вивчити ситуацію, скласти план дій, підготувати 
свою команду, яка має діяти відповідно до плану. За 
сто днів це майже нікому не вдається. Ми сподіває-
мось, що план таких дій у Зеленського та його команди 
є. Хоч цей план поки ще не презентовано, але будемо 
сподіватись, що він є. 

Далі. Наступним дуже важливим  елементом має 
бути наявність достатньої команди, здатної реалізо-
вувати план дій (план реформ). Має бути не просто 
команда, а команда в достатній кількості і достатньої 
якості. Є така команда у Зеленського чи нема, теж поки 
невідомо. Він презентував команду Адміністрації Пре-
зидента. Так, віримо, що це високі професіонали із 
бульдожим бажанням перемоги. Але ще має бути СВІЙ 
Кабінет Міністрів, СВОЯ Верховна Рада, СВОЇ регіо-
нальні органи управління, СВОЄ керівництво армією, 
СВОЯ поліція, СВІЙ суддівський корпус і багато чого 
іншого. Теж СВОЇХ, тобто таких кадрів, які віддані Пре-
зиденту. Розуміють і підтримують його план реформ. І 
не просто розуміють і підтримують, але здатні їх прак-
тично втілювати в життя. На даний час цього всього 
немає. Воно може з’явитись лише після наступних, 
переможних для Зеленського, виборів в Верховну 
Раду. Бо без неї необхідних Президенту людей призна-
чити на посади неможливо. Тобто Президент має мати 
власну фракцію, яка має мати більшість в Парламенті. 
Без цього політичного ресурсу в нього не буде, або він 
буде недостатній. А вже після вирішення питання із 
Верховною Радою, призначати всі свої кадри (які неві-
домо, чи є зараз взагалі) на відповідні посади. І це 
також робиться нешвидко, бо у нас діє демократична 
система, яка передбачає багато непотрібних процедур. 
Тепер кожен може оцінити шанси на успіх Зеленського 
і що треба, щоб цей успіх відбувся.

При написанні матеріалу був такий 
коментар від Тараса Доненка:

Все ясно. Добре написано. Єдине, що різонуло – це 
про «своїх суддів». Я розумію, до чого вони згадані – 
судді не повинні заважати реформам. Але "свої" – зву-
чить корупційно якось. Може їх прибрати, щоб не 
стикатись з непотрібною критикою?

Відповідь до коментаря.
Тут якраз дуже принципово, щоб судді були саме 

своїми! Бо демократична система влади базується на 
трьох незалежних гілках влади: суддівській, законо-
давчій та виконавчій. Так от, саме для того, щоб про-
водити радикальні реформи, які нам потрібні, всі ці 
три гілки влади мають контролюватись з одного цен-
тру. Це обов'язкова умова повної влади. А без всієї 
повноти влади радикальні реформи неможливі. 

________________________________________________

На один з наших постів в фейсбуці 
«Якщо якась політсила або громадянське 

об’єднання стверджує, що вони хочуть змінити сис-
тему влади в Україні, але при цьому не кажуть про 
ліквідацію демократії, то знайте - ВОНИ БРЕХУНИ».

Ми отримали цікавий коментар:
Mykola Urainetz 
Отакої. В США демократія, в Європі в більшості 

країн демократія

ПРО ЗМІНУ СИСТЕМИА

Наводимо Вам на нього відповідь, бо на наш 
погляд це важливий момент, який не розуміють.

Твердохліб Максим 
Все вірно, якщо хтось в США чи в Європі буде закли-

кати до зміни системи влади, але не буде говорити про 
демонтаж демократїї, то саме так, буде брехуном. Сис-
тема влади передбачає принципи формування уряду. 
Хто його формує, хто контролює. Це фундаментальні 
поняття. Якщо діють демократичні вибори, якщо є поділ 
на незалежні гілки влади, то це ознаки демократичної 

системи влади. В Росії, наприклад, так звана "симуля-
тивна демократія". Це коли процедури діють демокра-
тичні, але фактично все це звичайна вистава. Доречі, в 
Сінгапурі при Лі Куан Ю було так само. В Фашистській 
Німеччині так само було. Будь-яка система влади не 
може апріорі бути поганою чи гарною. Все залежить 
від фактичного управління. Але саме система влади є 
визначальною, які сили приходять до влади.

________________________________________________

Простого бажання зробити 
реформи ще недостатньо. Має 
бути можливість їх зробити.
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