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Головною метою ГО "Поступ" є перетворення України  
на Велику Україну. Економічна запорука такого перетво-
рення викладена в Доктрині Громадянської Республіки. 
Отже, дозволю собі на початку привести цитату з п'ятого 
розділу Доктрини, що стосується реформи економіки:

РОЗДІЛ V. РЕФОРМА ЕКОНОМІКИ
«Ми вважаємо, що кінцевою метою реформ в еко-

номіці України має стати реальне підвищення рівня 
життя населення. Це вимірюється стабільним і випе-
реджальним (у порівнянні з темпом зростання ВВП 
у розвинених країнах) зростанням ВВП. Завданням 
реформ має стати створення таких умов і передумов, 
за яких це стає можливим.

Економічна реформа має бути спрямована на вста-
новлення Градієнтної економіки. Градієнтна еконо-
міка – це економічна платформа, згідно з якою чим 
вищий рівень підприємництва (капіталу) – тим біль-

Звертаємось до Уряду пана О. Гончарука. 
Пропонуємо наше бачення щодо проведення термі-

нових першочергових реформ.
Ось цитата з Доктрини «Громадянська республіка», з 

п’ятого розділу "ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ":

РОЗДІЛ V. РЕФОРМА ЕКОНОМІКИ 
КИТ ПЕРШИЙ. 

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ (ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ)
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ший контроль із боку держави. І навпаки – чим мен-
ший рівень підприємництва (капіталу) – тим менший 
контроль.»

ПОЯСНЕННЯ:
 Для будь-якої притомної людини не секрет, що еконо-

міка країни, це найоб'єктивніший критерій її успішності. 
Економіка - це базис, на якому стоїть і промисловість, 
і армія, і культура, і все інше. Саме тому в першу чергу 
завжди треба приділяти увагу тим реформам, які дадуть 
можливість ефективно перебудувати і інші сфери. 

 Подібний підхід, в першу чергу, продиктований 
бажанням лібералізувати економіку, але при цьому 
зберегти безпеку від суттєвих зловживань. Градієнтна 
економіка дає майже повну свободу малому та серед-
ньому бізнесу, дозволяючи вільному, конкурентному 
ринку наповнювати країну і кишені громадян грошима. 
Водночас стратегічні підприємства, що мають відно-
шення до обороноздатності (в тому числі і ресурсної) 
країни будуть жорстко контролюватись ледь не напряму 
з Кабінету міністрів, або іншими високими чинами. Це 
дозволить дуже суттєво скоротити видатки на держав-
ний апарат і позбавити систему зайвої бюрократії, не 

«Ліквідація усіх перевіряючих та контролюючих 
органів. Залишаються лише ті, без яких не можна обі-
йтися. Бізнесмен має займатися своєю справою, а не 
«відбиватися» від перевірок».

ПОЯСНЕННЯ:
Так що робити з перевіряючими та контролюючими? 

Звичайно, перевіряти та контролювати треба, але це все 
має бути по іншому:
1. Необхідно по максимуму ввести свободу підприєм-

ництву та бізнесу.
2. Жорсткий державний контроль повинен бути лише 

над деякими суспільно-небезпечними чи страте-
гічними галузями. Наприклад, виробництво зброї, 

втративши при цьому контроль життєвоважливих для 
країни галузей.

Отже, чітко окреслюються три "кити", на яких стоїть 
економічна реформа.

КИТ ПЕРШИЙ - лібералізація економіки.
КИТ ДРУГИЙ - створення та реалізація єдиної наці-

ональної маркетингової стратегії.
КИТ ТРЕТІЙ - інституалізація власності. 

Наразі ж ми маємо типову економіку країн колиш-
нього СНД, яка була нашвидко зліплена в 90-ті на руїнах 
планової радянської. Така економіка не передбачала і 
не передбачає стрімкого, і, навіть, помірного, зростання. 
Така економіка може тільки законсервувати країну в 
її нинішньому становищі. Але поки інші країни розви-
ваються, це означає, навіть, не тупцювання на місці, а 
повільний і впевнений рух вниз в кризову прірву.

Якщо терміново не провести стратегічну економічну 
реформу, українська економіка знищить сама себе і 
потягне за собою і армію, і освіту, і медицину, і всю дер-
жаву загалом.
________________________________________________

атомна енергетика, фармацевтика.
3. Необхідно максимально ліквідувати, або обмежити 

дію різних інспекції, дозвільних центрів. Кожний 
такий орган повинен довести, що без нього Україна 
зникне з карти Світу. Не довів - тебе ліквідували. 
Звичайно, в усьому повинен бути здоровий глузд.

4. Треба ввести дуже жорстку відповідальність Вико-
навця робіт (послуг), та має бути невідворотність 
покарання.
Що це все означає на практиці?
Все контролююче та перевіряюче, що може бути лікві-

довано, то повинно бути ліквідовано. Кожний контролю-
ючий орган повинен довести нашому Уряду, чому саме 
він потрібен. Також необхідно почути бізнес, що працює 

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ.
ЛІКВІДАЦІЯ ВСІХ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

Даниїл Лемешко
    член Ради ГО «Поступ»

Сергій Солодкий
    член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/solodkiy.s
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На суботу 26 жовтня на 10-00 призначено чергові 
Загальні Збори ГО «Поступ». Збори мають йди дві 
години і завершитись в 12-00. Тема зборів: 
“Що стоїть на заваді перемоги ГО Поступу?"

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ.
ЛІКВІДАЦІЯ ВСІХ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

в сфері компетенції того контролюючого органу, а біз-
несу є, що сказати і дати чіткий меседж, чи ліквідувати, 
чи залишити.

Іншими словами:
- пожежники мають боротись з пожежами, а не ходити 

по офісах та збивати бабло з підприємців. Але не дай 
Боже десь згорять люди...

- санстанція повинна боротись з епідеміями, а не 
ходити і шукати таргана на кухні щоб "заробити" 
хабаря у підприємця. Але не дай Боже десь хтось отру-

їться продуктами...
Свого часу ліквідували ДАІ, ну ми ж не зникли як 

мамонти. Хоча представники ДАІ нас лякали "кінцем 
світу", але ми вижили. Виживемо і зараз.

Резюмуємо. 
Все, що можна і без чого жити можливо, повинно бути 

або ліквідовано взагалі, або обмежено. Невідворотність 
покарання та дуже жорстка відповідальність не дадуть 
розвинутись бардаку та хаосу, та загинути Україні. В усіх 
діях має бути здоровий глузд та доцільність, всі рішення 

мають бути зважені та логічні.
Організація "ПОСТУП" готова йти на контакт з новим 

Урядом щодо проведення реформ. Але якщо наша допо-
мога не знадобиться і реформи не будуть впроваджені, 
ми залишаємо за собою проведення адекватних закон-
них дій, щоб змусити Уряд реформувати Україну.

Україна потребує реформ негайно!!! 
Час на роздуми вже давно сплив. 

________________________________________________

ПОЗИЦІЯ ГО "ПОСТУП" СТОСОВНО СКАСУВАННЯ 
ДЕПУТАТСЬКОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ

ВОЛЯ ДО ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ

За весь час незалежності України не було жодного 
випадку, щоб для когось була необхідна недоторканість 
саме задля захисту від політичних переслідувань, які 
пов'язані не з бізнесом, а з розбудовою країни. 

В даний момент зняття недоторканості з депутатів 

Там, де нема волі, нема й шляху. 
Бернард Шоу

Воля безсила, поки вона не надихає бажанням. 
Костянтин Станіславський 

Про волю народу зазвичай говорять ті, 
хто йому наказують.

Карел Чапек

Наша мета – побудувати Велику Україну. Тобто сильну 
країну, яка стане лідером слов’янського світу. Необхід-
ною передумовою для цього є зміна системи влади. А 
саме, прибрати олігархічну демократичну модель (гроші 
– вибори – прихід до влади – повернення грошей із 
прибутком) і замінити її на систему громадянської 
республіки (систему делегування). Для того, щоб все 
це зробити, необхідно мати не тільки план дій і проект 
нової системи влади. Необхідно мати дещо ще. Без чого 
успіх неможливий.

Всі великі країни, які знав світ, стали результа-
том надзусиль. Результатом діяльності всього народу. 
Результатом волі народу до змін. Інших варіантів не 
було. Без зусиль, без надзусиль могутню країну побуду-
вати неможливо. Це аксіома. 

Наша мета – Велика Україна. Це значить, що ми 
маємо створити та застосувати велику силу. Настільки 
велику, що буде здатна подолати всі перешкоди і досяг-
нути поставленої  мети. Це означає, що має бути заді-
яна воля до перемоги. Ці слова виглядають пихатими і 
дуже схожими на ті, які теревенять на різних ток-шоу по 
телебаченню чи на партійних збіговиськах різні політи-
кани. Які не мають не тільки політичної волі, але, навіть, 
звичайного бажання змінити свою країну. Як зробити, 
щоб ці слова стали реальністю, а не черговим ляпанням 
язиком? Що для цього необхідно зробити конкретно? 

Наполегливість.
Воля народу не з’являється сама собою. 
Воля народу – це результат довгої і копіткої роботи 

є правильним кроком, бо позбавляється можливість 
ховатись від кримінальних порушень.

З позиції щодо заміни виборів делегуванням повно-
важень, скасування недоторканості треба вітати. Ще 
одна "цеглинка" випала з тієї "стіни" демократії

окремих його представників. Саме результат напо-
легливої роботи. Незважаючи ні на які перешкоди, 
невелика частина народу гуртується навколо якоїсь 
ідеї, завдання, місії, візії, плану, концепції чи ще чогось 
подібного. І поступово втягує в цю концепції все більше 
і більше людей. Поступово така ідея починає оволоді-
вати масами. І коли певна кількість людей переймається 
нею, саме тоді раптово і з’являється воля народу. Зрозу-
міло, що це «раптово» є раптовим лише для тих, хто не 
бачив всієї попередньої роботи. Для таких, дійсно, все 
з’являється як сніг на голову. 

Але наполегливість теж результат вольових дій. 
Проте, це вже концентрована воля не всіх, а окремих. 
Тих, хто веде за собою народ.

Наполегливість означає, що ми маємо йти до нашої 
мети завжди, кожен день. Незважаючи ні на які пере-
шкоди. Причому, особливість полягає в тому, що дії, 
які мають здійснюватися, мають характер спокійних і, 
що дуже принципово, – постійних. Ці дії можуть бути 
і незначними. Зазвичай, так і відбувається. Але постій-
ними. Виконувати їх легко, вони прості. Наприклад, 
постійно розповідати про шлях побудови Великої Укра-
їни, про принципи ліквідації олігархії. Постійно, день 
за днем, працювати по залученню нових людей в наш 
громадянський рух. Кожен день! Головне в цих діях 
саме їх постійність і незмінність аж до самої перемоги. 
Найбільш важке в цьому саме те, що дії треба робити 
постійно. І наполегливість як раз і полягає в цій постій-
ності. Хтось бачив, щоб вода пробивала каміння? Ні. 
Всі могли бачити, що вода тече на каміння. І всі могли 
бачити вже готовий результат – лунки, які вода залишає 
від себе. Але ніхто не бачив, щоб вода вибивала шматки 
каміння, утворюючи ці ямки. Такі лунки – результат 
постійної і довгої роботи води. Так і в усьому, неза-
лежно від того, чим займається людина. Або будівни-
цтвом, або спортом, або навчанням чи бізнесом. Всюди 
діє правило: не НАДзусилля, а невеликі зусилля, проте 
постійні і тривалі. Це і є воля в досягненні перемоги. 

Чи достатньо наполегливості? Ні, для волі до пере-
моги крім наполегливості має бути ще одна складова – 
рішучість. Що це таке і в чому головна відмінність від 
наполегливості? Різниця в тому, що наполегливість – це 
факт, тобто це дії, які вже виконуються. А рішучість – 
це намір продовжувати діяльність аж до самого кінця. 

Якщо люди бачать, що ми наполегливі і бачать, що ми 
будемо йти до кінця, то вони почнуть вірити в нашу 
перемогу. А це значить, що ми вже на півдорозі до пере-
моги. 

Ми звертаємось до всіх, хто хоче, щоб наша 
Україна стала Великою державою, стати частиною 
тієї сили, яка здатна створити надпотужну волю і 
досягти цього. Приєднуйтесь до громадянського 
руху «Поступу».

________________________________________________

Сьогодення диктує нам необхідність в постійному 
розвитку. І такий підвищений попит на знання задо-
вольняють різні бізнес школи, які дають нам можли-
вість розвиватись в будь-якому напрямку в залежності 
під поставленої мети. Та й мету, як ціль в таких школах 
навчають ставити за різноманітними системами. А 
ще, навчать плануванню і контролю виконання. Сьо-
годні майже всі. хто працює в комерційних установах, 
знайомі з такими системами, проте ми бачимо багато 
людей, які на шляху до своєї цілі зупиняються, не 
пройшовши й половини шляху. Помилка цих людей в 
тому, що вони, не дочекавшись результату, припиня-
ють свою діяльність, не отримавши від неї миттєвого 
результату, тут і зараз. У них просто бракує терпіння, 
такої важливої риси характеру.

Терпіння по своїй суті є якістю свідомості, завдяки 
якій ми здатні дочекатись результату, особливо, 
коли мова йде про велику стратегічну ціль. Адже 
по-справжньому великі, цінні речі можуть бути отри-
мані лише після того, як людина зробить дуже багато 
зусиль протягом багатьох років. Тому так важливо на 
шляху до великої мети запастись терпінням.

НА ШЛЯХУ ДО 
ВЕЛИКОЇ МЕТИ 
ТРЕБА НАБРАТИСЬ 
ТЕРПІННЯ

Олег Альохін
      член ГО «Поступ»

Максим Твердохліб
    голова Ради  ГО «Поступ»
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