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ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОТРИМАННЯ
сумарно з усіх адрес та акаунтів у мережі Фейсбук.

БЮРОКРАТИЧНА  ВІДПОВІДЬ
Від Департамента документального
забезпечення Офісу Президента про

неправильне оформлення надсилання газети

РЕАКЦІЯ НА ОТРИМАНІ ЛИСТИ
відповіді, питання, озвучення подібних

позицій від своїх спікерів тощо.

СТАТИСТИКА РОЗСИЛКИ УРЯДОВИХ НОМЕРІВ
та реакції адресатів на них

Від партій  “Голос” та  “Солідарність”

Влада, яка не проводить радикальних реформ, 
дуже швидко втрачає свій рейтинг. Для людей 
очільники країни з народних героїв швидко пере-
творюються на ворогів. А далі йдуть сценарії Яну-
ковича, Чаушеску, Каддафі.. . Саме тому Президент, 
Уряд та Верховна рада України мають зробити те, 
про що кажуть всі вже 29 років, — подолати коруп-
цію. Це дасть можливість зберегти та примножити 
свої рейтинги, а головне — дасть сигнал, що пра-
вила життя змінилися. І це незворотньо. Розгля-
немо третю позицію. Цитата з Доктрини Громадян-
ська республіка:

РОЗДІЛ V.  ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ

РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ.
ЛІКВІДАЦІЯ КОРУПЦІЇ.

«При реформуванні правоохоронної системи, в 
першу чергу, необхідно вирішити проблему коруп-
ції. Ми виходимо з наступного принципу: якщо 
влада протягом шести місяців не ліквідує коруп-
цію, то вона (влада), або не хоче цього робити, або 
не є владою.

Для досягнення мети — ліквідації корупції в 
Україні, необхідно як мінімум:

1. Політична воля влади, яка може, наприклад, 
бути реалізована через створення антикорупцій-
ного органу, що підкорядковуватиметься верхо-
вній владі, яка за нього і має відповідати. Якщо 
влада скаже, що антикорупційний орган погано 
працює, то вона є нікчемною і її слід прибрати.

2. Очищення влади від корупціонерів.
3. Відділення бізнесу від влади.
4. Підвищення мінімальної заробітної плати 

чиновникам до рівня не менше, ніж в 2-3 рази 
вище від середньої зарплати у країні. Одночасне 
дотримання жорсткого контролю відповідності 
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доходів чиновників їх витратам. Їх невідповідність 
має вести до неминучого покарання. Сам факт 
невідповідності – це кримінальний злочин.

5. Максимальне спрощення системи отримання 
дозволів, погоджень та інших регуляторних функ-
цій держави.

6. Застосування моральних чинників впливу.
7. Широке залучення громадськості до контролю.
8. Провокування хабарів та запровадження (за 

необхідності) комісійних за надання інформації 
про хабарників.

Саме реалізація зазначених позицій і станови-
тиме суть перших кроків у боротьбі з корупцією.

Без них подолати корупцію неможливо. Реа-
лізувати ці позиції може тільки влада, яка буде 
мати саме бажання і волю навести порядок у 
країні.»

Пояснення:

Всім відомо, що одним із основних якісних показ-
ників роботи влади є ліквідація корупції. Люди хочуть 
розуміти, що всі перебувають в однакових умовах, 
незалежно від зв’язків та достатку. Якщо на щось маєш 
право — отримуєш. Не маєш — не отримуєш. Так вигля-
дає справедливість. І цього хочуть громадяни.

Найактивнішими хабародавцями у всі часи були біз-
несмени. Причина проста. У бізнесменів є гроші, чинов-
ники знають, що у бізнесменів є гроші, бізнесменам 
потрібно щось від чиновників. Законно чи незаконно, 
не важливо. Важливо, що потрібно, і що чиновник вирі-
шує “бути чи не бути”.

Однак, деякі успішні бізнесмени досягають такого 
рівня, що їм для просування свого бізнесу простіше 
самим стати владою і самостійно (або через своїх став-
леників) робити приференції для свого бізнесу. Бо це, 
банально, дешевше та простіше, а головне — безпеч-
ніше.

Звісно, користуючись такими можливостями, біз-
несмени при владі (олігархи) повністю перекривають 
доступ своїм конкурентам до тих чи інших галузей еко-
номіки. І тут все просто. Або встановлюють невикону-
вані вимоги, або виставляють хабарі, які роблять бізнес 
невигідним, або застосовують ще якісь не складні, але 
дієві методи. Як результат — бізнес олігархів маштабу-
ється і процвітає, а їх конкурентам доводиться туго. За 
таких умов повністю вбивається реальна конкуренція, а 
з нею і прогрес. Бо виграє не найкращий бізнесмен, а 
той, хто має владу.

Саме тому, відділення бізнесу від влади, тобто лік-
відація олігархії, є надзвичайно важливим завданням. 
Бізнесмени мають займатися бізнесом. А влада — ство-
рювати конкурентні та рівні умови для його ведення. 
Якщо цього не зробити, то про прихід зарубіжного 
інвестора та зростання національної бізнесактивності 
залишиться тільки мріяти.

Як це зробити? За демократичної системи — майже 
ніяк. Не для того вона будувалася колишньою бізнес-
буржуазією, щоб її можна було подолати. Тому єдиний 
вихід — це застосування жорстких, авторитарних мето-
дів. Тобто, в ручному режимі видавити УВЕСЬ бізнес із 
влади. Залишити лише тих чиновників, які живуть на 
зарплату. І пильно слідкувати за тим, щоб у дружин 
та дітей цих чиновників, раптом не прокинулися фан-
тастичні таланти підприємців. Повноважень для цього 
вистачає. Свій Уряд, Президент, Верховна рада... Необ-
хідно увімкнути політичну волю і зробити складну та 
брудну роботу. Іншого шляху нема.

________________________________________________

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ. 8-Й ВИПУСК.
РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ. БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ. 

ВІДДІЛЕННЯ БІЗНЕСУ ВІД ВЛАДИ, ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ЛІКВІДАЦІЇ КОРУПЦІЇ

ПРОМІЖНЕ ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ 
З ПРИВОДУ РОЗСИЛКИ 

УРЯДОВИХ МАТЕРІАЛІВ
За останній місяць ми, ГО "Поступ", розіслали шість 

номерів газети "Громадянська Республіка" представ-
никам влади, провідним політичним силам і діячам 
Українського політикуму. Як результат розсилки кількох 
номерів, було лише підтвердження отримання матері-
алів від партії "Голос" та "Європейська Солідарність". 
Також були отримані один раз корективи бюрокра-
тичного оформлення подання повідомлень від Офісу 
діючого президента України. Нагадуємо, що ми розі-
слали матеріали газети "Громадянська Республіка" з 
Урядовими матеріалами. Під "урядовими матеріалами" 
ми публікуємо наш п'ятий розділ Доктрини щодо необ-
хідних поточних реформ. Це те, що треба зробити 
уряду прямо зараз. Наша мета - простимулювати, щоб 
уряд Зеленського почав реальні реформи, а не продо-
вжував їх імітацію, як це відбувалось до нього. Також 
ми даємо пояснення, як це зробити в умовах сучасної 
України. Розіслали і продовжуємо висилати наші мате-
ріали таким політичним силам і персонам: Володимир 
Зеленський, Олексій Гончарук, Андрій Богдан, Дмитро 
Разумков, Петро Порошенко, партія "Голос" та партія 
"Європейська Солідарність". Акція продовжується.

Олександр Черниш
    член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
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Казарова Вадима Валерійовича

Перебував в ГО "Поступ" з 1.01.2017 по 16.10.2019
За неповних 3 роки членства в ГО "Поступ" Казаров 

Вадим не був особисто присутній на жодній робочій 
середі, навіть, в телефонному режимі. Не вніс жодної 
пропозиції. Роботи по жодному з напрямків діяль-
ності ГО "Поступ" не велося.

Три рази збирався виходити з організації. Перші два 
рази з формулюванням "Я не приношу користі", а третій з 
формулюванням "Не вірю в перспективність організації".

Писати заяву про вихід з "Поступу" відмовився, 
пояснивши це такими словами: "я не буду бегать 
на почту, чтобы отправить вам заявление, исклю-
чайте, мне пофиг, пока".

Членські внески робив своєчасно. Додаткові вне-
ски не давав.

Під час перебування в організації зарекомендував 
себе як конфліктна людина.

На підставі порушення положень вступної заяви 
Казаров Вадим був виключений з лав ГО "Поступ".

Цитата з заяви, яку Казаров В. писав при вступі в 
ГО "Поступ":

"- зобов'язуюсь під час членства:
Брати участь в одному з напрямків діяльності 

організації.
- мені роз'яснено принцип надання Громадянських 

характеристик, з яким погоджуюсь."

НЕ ДЗВОНІТЬ КОЛИШНІМ

У житті все тече, все змінюється. Хтось прихо-
дить, а хтось іде з твого особистого життя, з життя 
сім'ї, організації. Таке стається. Іноді люди йдуть. 

Стається і так, що людей просять піти. Різні при-
чини, різні обставини та різні наслідки. Про одних зга-
дують теплим словом, когось клянуть. Когось знову 
хочуть зустріти, а когось шукають, щоб помститися. 
Буває по-різному.

Громадянська організація «Поступ», як будь-який 
колектив людей, також стикається з моментами, коли наші 
лави залишають люди. І необхідно сказати кілька слів 
стосовно того, якою є позиція ГО «Поступ» щодо наших 
«колишніх». Вона досить суттєво відрізняється від звичай-
них людських відносин.

ПРИЧИНИ
Для виходу з будь-якої організації може бути маса при-

чин. Особисті питання, незгода зі стратегією і тактикою 
організації, відсутність віри в її спроможність, навіть, 
емоційний стан в запалі суперечки тощо. Також можуть 
бути ще обставини, коли організація приймає категоричне 
рішення щодо виходу члена організації внаслідок його 
зневаги до колективу, окремих колег, або його ганебної 
поведінки, що компрометує саму організацію. 

ОБСТАВИНИ
Отже, існує багато причин, обставин, що впливають на 

прийняття рішення. Процес віддалення може пройти спо-
кійно, врівноважено, а може викликати бурну реакцію 
та конфлікти. Поведінка ж організації в цих обставинах 
завжди обумовлена загальними правилами організації та 
поведінкою того, хто її залишає. Тому дії організації будуть 
завжди випливати із зазначеного.

Нагадаю, що «Поступ» поставив собі глобальну мету – 
побудову Великої України. Обставини в нашій країні такі, 
що для досягнення цієї мети потрібні кардинальні зміни 
в величезних масштабах. На даний момент «Поступ» єди-
ний відкрито окреслив причини проблем, розробив шляхи 
їх усунення і визначив методи досягнення мети. То ж ми, 
«Поступ», діємо виключно в інтересах нашої України та її 
Громадян. А отже, ми потребуємо участі в нашій діяльності 
найбільш відповідальних Громадян України для втілення 
цих кардинальних змін в майбутньому. Нажаль, інші полі-
тичні чи громадянські структури із подібними позиціями 

в Україні зараз просто відсутні. Це факт! І висновок з 
цього факту простий – саме на громадянській організації 
«Поступ» лежить велика відповідальність за долю країни. 
А організація «Поступ» – це громадяни. Що означає пере-
несення цієї відповідальності на всіх тих, хто зараз діє в 
«Поступі», або ще не приєднався, або, навпаки, вийшов з 
організації чи збирається це зробити. Ми покладаємось на 
кожного члена організації, ми розраховуємо на участь в її 
діяльності кожного нашого товариша. Хтось дійшов до цього 
вже, хтось почне активніше працювати згодом, коли розбе-
реться детальніше. Це нормально. Поки людина в «Поступі» 
– вона може пройматись нашою діяльністю, розуміти її 
більше. Але. Коли хтось залишає наші ряди – він по-перше 
віддаляється від «Поступу» (і зрозуміти діяльність буде ще 
важче), по-друге вже сьогодні послаблює наш рух на якусь 
долю відсотку. Звісно, в таких умовах організація не може 
вітати рішення людини про вихід з її лав.

Підсумуємо. Причини виходу в лав організації можуть 
бути різні. ГО «Поступ» може їх поділяти або ні, може оці-
нювати це рішення негативно, а може і підтримати, якщо 
розбіжності ідеологічні, і людина просто наш опонент, а 
не колега. Але наше подальше відношення стосовно цієї 
людини буде обумовлене загальними правилами організа-
ції та поведінкою того, хто виходить.

НАСЛІДКИ
Незалежно від оцінки з боку ГО «Поступ» щодо рішення 

про вихід з організації, кожен повинен усвідомлювати, що 
він – Громадянин України. І він Повинен піклуватись про її 
збереження та розвиток. Тому ставлення в майбутньому до 
людини, що залишає організацію, з боку ГО «Поступ» буде 
базуватись буквально на трьох параметрах:

— Чи людина дійсно розібралась з ідеологією 
«Поступу» і чітко зважила своє рішення;

— Чи адекватно повела себе людина з організацією (не 
має заборгованості по внесках, не дискредитує організацію, 
не ображала її членів) і зрозуміло пояснила свої причини;

— Чи веде себе людина за межами «Поступу» як соці-
альний дрон, чи як Громадянин. Можна зазначити декілька 
моделей поведінки людей після виходу з лав організації:
•	 Ті,	хто,	залишивши	«Поступ»,	продовжили	громадянську	

діяльність. Уточнимо, саме ГРОМАДЯНСЬКА діяльність – 
осмислена і цілеспрямована на побудову Сильної Укра-
їни. Ця діяльність – це не бажання, а обов’язок кожного 
громадянина згідно громадянської ідеології «Поступа». 
З такими людьми «Поступ» не просто не розриває кон-
такти, а і співпрацює. Тому що людина може будувати 
Україну не лише в «Поступі». І, доречи, такі факти 
співпраці у нас є і непоодинокі. 

•	 Ті,	 хто	 займається	 соціальною	 та	 громадською	 діяль-
ністю. Цим також треба займатись, оскільки деякі речі 
необхідно робити (або, навпаки, зупиняти) прямо зараз. 
Але тут головне слово – ТАКОЖ, а не ЛИШЕ. Соціальна 
діяльність та активізм – звичайно корисні та важливі, 
але зі стратегічної точки зору – це залатування дірок 

Максим Твердохліб
    голова Ради  ГО «Поступ»

Тарас Доненко
    член Виконкому ГО «Поступ»

в тонучому кораблі. Все це вирішує певні проблеми, в 
якійсь мірі трохи віддаляє розвал країни, але не набли-
жає побудову нової системи управління, яка зробить 
Україну справді Великою. Тому ми вважаємо саму по 
собі цю діяльність окремо – звичайно ж корисною, втім 
зі стратегічної точки зору – недостатньою. Але це осо-
бисте право таких людей і ми їх не переконуємо.

•	 Ті,	 хто	 думає	 лише	 про	 свої	 особисті	 інтереси	 і	 веде	
себе як «соціальний дрон» – наше ставлення до такої 
людини є і буде різко негативне. «Соціальні дрони» – 
вороги розвитку та становлення України. ГО «Поступ» 
не може мати з ними нічого спільного. Як і вони не 
можуть мати нічого спільного з Громадянами України. 
Вони мають бути, як мінімум, відсторонені від держав-
них посад, оскільки вони сприяють деградації Держави. 
Спеціально ми не збираємось переслідувати соціальних 
дронів, ані тих, що вийшли з «Поступу», ані тих, хто в 
«Поступі» ніколи не був. Але якщо нас доля буде із 
ними перетинати, то відноситись до них ми маємо як до 
ворогів України. Це принципово. 

Ну а щодо тих, хто плюнув в сторону «Поступу» і повів 
себе з нами ганебно, – справедливість є, і відповідальність 
за вчинки ніхто не відміняв)).

І, наостанок, якщо громадянин каже: мене цікавить 
лише сім’я та робота, то чим він відрізняється від іноземця, 
який просто приїхав в Україну заробляти гроші?
________________________________________________
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За ухиляння від участі в будь-якому з напрямків 
діяльності протягом усього періоду членства в 
організації, що є прямим порушенням положень 
вступної заяви, виключити з організації "Поступ" 
Казарова В.В.
До організації "Поступ" приєднався Воловодюк 
Володимир Володимирович.
Станом на 18 жовтня в ГО "Поступ" 157 членів"..

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
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