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Продовження на стор. 2

Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 857
06.04.20-12.05.20 Громадянські середи відкриті для всіх  і проходять 

щотижнево о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 57/3. Товариство «Знання».
Під час психозу Громадянські середи проводяться 
в онлайн-режимі. Посилання на приєднання 
можна буде побачити на сторінці «Поступ» перед 
початком заходу. Початок - о 19:00.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

13 
травня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

Будь-який пожежник, рятувальник чи інструктор з техніки безпеки вам скаже, 
що при небезпечній ситуації, перше правило – не панікувати. Саме від паніки 
гине величезна кількість людей при надзвичайних ситуаціях. А у нас, на думку 
влади, саме надзвичайна ситуація. За логікою, влада мала б попереджувати будь-
які спроби поширення паніки, натомість сама розганяє істерію. Копіює всі кроки 
західних країн з надією, що і в Україні буде так само. Але в західних, розвинених 
країнах є величезний фінансовий резерв, що дає право на помилку. І також є розу-
міння, що будь-який радикальний крок всупереч економіки треба відшкодовувати. 
Наврядчи українська влада бере це до уваги. 

Тут є всього два можливих варіанти. Або у нас при владі дурні, що самі не 
можуть взяти себе в руки і панікують. Або вони як ті злодії, що влаштовують 
пожежу, щоб, поки всі її гасять, щось вкрасти. Я особисто думаю, що має місце 
обидва явища. Поки «нові обличчя» істерять і панікують, «стара гвардія» цупить 
самі ласі шматки країни. Але головне питання не в тому. Не в тому, що від каран-
тину помре і постраждає значно більше людей, ніж від самого вірусу. Не в тому, що 

у народу за спинами протягують епохальні закони. А в тому, хто і як буде за все це 
відповідати. Чи визнає влада помилки? Чи хоч спробує відшкодувати колосальні 
збитки? Чи зробить правильні висновки народ України? Навряд…

Що ж робити в такій ситуації простому українцю? По-перше - не панікувати. 
По-друге - чітко усвідомити власні і державні збитки і хто їх спричинив. Поіменно. 
І по-третє – включатись в політичний процес особисто чи в лавах будь-якої при-
томної організації і не дати владі уникнути відповідальності за непрофесійність та 
злочини під час епідемії. Не пробачимо, ані блазнів, ані мародерів!

Даниїл Лемешко
    член Ради ГО «Поступ»

ГІРКИЙ ПРИСМАК СОЛОДКОГО МЕДУ... (КАЗКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ)

ЧАСТИНА ПЕРША
Якщо буде ваша ласка, то прислухайтесь сьогодні до 

моєї казки...
Серед зелених лісів, родючих ланів, на березі Чор-

ного моря була квітуча країна-Україна. І жили там дру-
желюбні, роботящі люди, які спілкувалися співучою 
мовою, схожою на пташиний спів...Вони виховували 
дітей в любові до своєї землі, вкладаючи в їхні сердечка 
щирі молитви до Бога... Засівали лани, вирощували 

худобу, і завдяки цьому були багатими і щедрими.
Та прийшов до них у гості злий змій-більшовизм...

Забрав він у людей землі, худобу, співучу мову і віру 
у Бога... Стали люди злими, жадібними, голодними і 
бідними. Частина громадян, що продавали душу змієві, 
навчилися обманювати і красти, та купалися в роско-
шах...

Проте лишилися ще в цій зубожілій духом країні 
жителі, які не хотіли жити за законами змієвими...Вирі-
шили вони стерти сліди змієві з землі своєї, а заодно 
обрати собі могутнього короля, як в давнину, який зро-
бить державу знову сильною та квітучою...

Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться, тож 
не сталося, як гадалося...

Виявилося, що душа короля давно продана змієві, 
тож ставало лише гірше -кожен новий обраний король 
теж мав продану душу, тож з легкістю купляв за виру-
чені гроші потрібні голоси у зневірених людей, а то й 
просто купляв право влади, не дивлячись на голоси...

Прийшовши до влади зі своєю свитою знову і знову 
розкрадав останнє, щоб повернути собі втрачене...

Змучився народ від таких королів...Вирішили обрати 
останнього... Обирали сліпо, лише щоб не такого, як 
вже був при владі. Та й обрали - веселого, гострого на 
язик жартівника, не розуміючи, що на голодний шлунок 
жарти короля, який не гребував чарівним зіллям, будуть 
звучати не так вже й смішно...

Галина Федів
       член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012640327164
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“МУСОРА НЕ ЛЮДИ” ©

ДАВАЙТЕ ПОГРАЄМОСЬ В НАРОДОВЛАДДЯ

Саме до таких висновків у 2014 році прийшов Ава-
ков Арсен Борисович. Який за іронією долі та доброю 
волею останніх двох парламентів та пре(зи/зе)дентів 
є Міністром внутрішніх справ України. Став Міністром 
і точку зору змінив на протилежну. Тепер у нього на 
вустах “поліцейський завжди правий, якщо не дове-
дено протилежне”.

Можна припустити, що майже кожен громадянин, 
який лає поліцію, ставши Міністром внутрішніх справ 
сьогодні, вже завтра полюбить її так само пристрасно, 
як це зробив Арсен Борисович.

Але, правду кажучи, поліцію і справді є, за що зне-
важати. Одних корупційних та кришувательських 
скандалів вже, певне, більше, як вошей у замороче-
ного собаки.

Однак, давайте, як казав Ісус, відділяти зерно від 
полови. Або по народному, мух від котлет. Поліція — 

Останнім часом в промовах наших високих чинов-
ників все частіше почали з’являтися фрази про набли-
ження влади до простих громадян з використанням 
терміну народовладдя. Чому для влади саме зараз стала 
цікава ця тема, стає зрозуміло, коли починаєш цікави-
тись цифрами падіння рейтингу як Президента, так і 
його партії. Тобто – це просте загравання з народом. 
Але що ж воно таке народовладдя.

Якщо коротко по теорії, то у науці конституційного 
права народовладдя визначається як належність влади 
народові. Вікіпедія дає визначення народовладдя 
тотожним демократії. Конституція України визнає народ 
носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Укра-
їні. Український народ здійснює владу безпосередньо, 
через органи державної влади і органи місцевого само-
врядування (ч. 2 ст. 5 Конституції України). Саме ж 

вона різна.
Є керівництво. Якщо поліцейський “начальник” не 

корупціонер, то “начальником” він довго не буде. Так 
влаштована сьогоднішня система.

Є слідчі. Заробляють не дуже багато. Люди з міз-
ками. Розслідують справи. І, як виявляється, на них 
нарікань у громадян найбільше.

Серед слідчих є хороші хлопці, які справді хочуть 
робити свою роботу, а є не дуже хороші. Все так само, 
як і серед інших соціальних груп. Інколи можуть взяти 
хабаря, але, зазвичай, 99% грошей проходять повз 
них. Загалом, нормальні люди. І все було б добре, але 
слідчих катастрофічно не вистачає. У 1992 році було 
визнано, що нормою навантаження для слідчого є 35 
закінчених справ на рік. Яка цифра сьогодні, зважа-
ючи на технічний прогрес, - невідомо. Припустимо, 
150 справ. Це в чотири рази більше, ніж було. Але що 
ми маємо насправді? У слідчих може бути одночасно 
близько 500!!! справ. Ви давно читали книжку на 
500 сторінок? А тут її потрібно написати. Та не про-
сто написати, а на підставі фактів, доказів, експертиз, 
пояснень свідків/потерпілих/підозрюваних, оглядів 

народовладдя розподіляється на безпосередню (пряму) 
демократію (вибори, референдуми, демонстрації) та 
представницьку (не пряму) демократію (Президент 
України, Верховна Рада України, представницькі ограни 
місцевого самоврядування).

То які ж нові ідеї з’явилися в головах нашої влади? 
Вони хочуть «наблизити» до пересічних можливість 
приймати рішення, які до цього їм були не можливі. 
Давайте пофантазуємо. Так, наприклад, буде можливість 
впливати на призначення міністра оборони. Як думаєте, 
чи зможе адекватно оцінити можливості того чи іншого 
претендента на посаду міністра 70-ти річна бабця? Або 
ж залучити бабцю при голосуванні земельної ренти під 
час видобування вуглеводнів? Думаю, результати такого 
голосування будуть невтішними. На керівних посадах 
повинні бути професіонали, а не гарні лиця. Так, цей 
приклад виглядає фантастично, але ж ця схема і так 
вже працює в нашій теперішній демократичній системі. 
Берем саме просте – вибори Президента. Не ми обира-
ємо, нам дають ілюзію вибору, маніпулюючи через СМІ 
та обіцянками змін і покращень.

місць злочину, “побажань” керівництва та проку-
рора... Більше того, є справи, які розслідувати “забо-
ронено” прокурором чи начальником. Бо там “схема” 
і вони “в ній”. Яка тут мотивація працювати? НІЯКОЇ! 
Слідчі — це такі ж люди, як і ми. Не потрібно від них 
вимагати героїзму.

То що ми хочемо від поліції? Щоб справи швидко 
розслідувалися? Цього не буде! МВС потрібно істотно 
зменшити свої воєнізовані угрупування. А гроші, 
які вивільняться, перекласти на забезпечення слід-
чих належними зарплатами та збільшити їх кількість 
вдвічі. Тоді справи підуть. Не всі звісно. Лише ті, які 
“можна” розслідувати. Бо на хороші гроші прийдуть 
хороші фахівці, які добре працюватимуть. Це те, що 
можна зробити вже зараз.

Але, щоб поліція повністю розкрила свій потенціал, 
потрібна вже політична воля — прибрати корупційне 
керівництво. Те саме керівництво, яке “бере” та “зано-
сить на гору”. І тільки тоді через деякий час, довіра до 
поліції відновиться. І діти в дитячих садочках знову 
почнуть хотіти стати поліцейськими.
___________________________________________________

А якщо розглянути такі нововведення з іншого боку, 
то можливо задати інше питання. А чи не хоче в такий 
спосіб влада просто уникнути відповідальності? Адже 
тоді винен не міністр або прем’єр, а ті, хто за нього про-
голосував. І це ще не все. Є ще одне питання. А для чого 
нам взагалі обирати владу, якщо в результаті не вони 
будуть приймати рішення?

Щодо народовладдя як такого, то можна прийти до 
простого висновку – за цим терміном ховається зви-
чайна демократія. Тобто народовладдя та демократія 
тотожні терміни.

На закінчення хочеться привести один випадок з 
грецької історії. Грецький філософ Антісфен, який жив 
у IV сторіччі до н.е., запропонував Народним зборам 
Афін прийняти постанову: «Вважати віслюків конями». 
Громадяни афінського полісу сприйняли цю пропозицію 
як нісенітницю. І тоді мудрий Антісфен вигукнув: «Але 
ж ви простим голосуванням робите із невігласів - пол-
ководців».

___________________________________________________

Олександр Черниш
    член Ради ГО «Поступ»

Михайло Сімаченко
        член ГО «Поступ»

ГІРКИЙ ПРИСМАК СОЛОДКОГО МЕДУ... (КАЗКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ)  
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ЧАСТИНА ДРУГА
Вирішив новий король загнати величезну державу у 

маленький смартфон, щоб все-все тримати під контро-
лем, аби лишня копієчка не пройшла повз його увагу, 
бо вертати вкладене не було з чого... Побачив, що вже 
нічого такого, що б приносило великі гроші не лиши-
лося - нічого, крім найкращих у всьому світі земель. 
Зібралися король зі свитою, та й стали гадати - як то 
останнє непомітно забрати. Аж тут прийшла звістка, 
що за тридев’ять земель, у тридесятому царстві ходить 
страшна пошесть, яка косою людей косить...

Задумався король над такою новиною, та й взявши 
побільше чар-зілля, став зі свитою гадати, яку користь 
від того можна мати... В диму чар-зілля виник, як зда-
валося, геніальний план - підписав король указ: - всім 
жителям по домівках сидіти, бо хто вийде на вулицю, 
той помре від страшної хвороби (а хто не помре, того 

королівські стражники кинуть до в’язниці). Злякався 
народ, затих, по домівках поховався. А тим часом під 
покровом ночі король зі свитою прийняли новий закон 
- про продаж землі.

І раптом сталося диво-дивнєє... Зникли у смартфо-
нах всі погані наслідки продажу земель в інших коро-
лівствах, лишилися лише гарні – такі, як вихід з еконо-
мічної кризи і т.д і т.п - одним словом «м’яке масло по 
хлібу»... І це не дивно, бо всі королі хочуть відкусити 
собі ласий шматочок під шумочок, тому затихли у своїх 
королівствах, очікуючи вигідної нагоди, і підданим 
наказали мовчати, бо й їм перепадуть крихти з королів-
ського столу...

А про те, як одного дня можуть прокинутися жителі 
королівства в своїх домівках, але вже в чужій державі 
- ні слова...

А знаєте, ще можна все змінити, і у казочки буде щас-

ливий кінець, але для цього потрібно згуртуватися і зла-
мати ту королівську систему приходу до влади за брудні 
змієві гроші. І саме громадянська організація «Поступ» 
має план і знає, як можна це зробити. Саме вона чекає 
всіх, хто не хоче жити в такій сумній казці, бо вихід є.

Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Кому 
сподобалась моя казочка, то назбирайте на зиму дров 
в’язочку, бо як не змінимо нічого, то буде дуже дорого 
грітись зимою!!!

P.S. А ще напишіть, як вам казочка – мені цікава 
ваша думка. І ще, як сказав наш король: ‘’Я маю 
право на помилку’’))).

___________________________________________________
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