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Продовження на стор. 2

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

№ 866
08.07.20-14.07.20 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 
дізнатись у адміністратора сторінки «Поступ» в 
Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

08 
липня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

Сьогодні в Україні впроваджується адмінреформа. 
Це дуже велика реформа. 

Сюди входить і реформа адміністративно-тери-
торіального устрою, і виборче законодавство, і 
фінансова сфера і т.д.

Є, як завжди, дві сторони медалі або дві частини 
айсбергу - одна надводна, а інша підводна. Спробую 
максимально просто пояснити.

ЩОДО «НАДВОДНОЇ» ЧАСТИНИ АЙСБЕРГУ.
1. Внаслідок укрупнення районів, тобто ліквідації 

деяких «малих» з приєднанням територій до «великих», 
буде значно скорочено витрати на утримання райдер-
жадміністрацій та депутатського корпусу. Це і змен-
шення зарплатного фонду, плати за приміщення, тран-
спортні витрати і т.д.

2. Загальне укрупнення всіх сходинок державного 
управління дасть змогу покращити управління взагалі.

3. Створення ОТГ (об’єднання територіальних гро-
мад) дасть змогу допомогти більш «бідним» та «слаб-
шим» ресурсами від «сильніших». А це і благоустрій, і 
перспективний розвиток, покращення умов життя про-
стих громадян.

А ТЕПЕР ЩОДО «ПІДВОДНОЇ» ЧАСТИНИ АЙСБЕРГУ. 
Тут все набагато цікавіше.

1. Внаслідок зменшення кількості районів зменшу-
ється кількість керівників райдержадміністрацій. А це 
в умовах кадрового голоду нинішньої влади дуже акту-
ально, бо легше контролювати «своїми» людьми, яких 
завжди не вистачає.

2. Ні для кого не секрет, що при демократичній формі 
правління діє формула ГРОШІ -> ВИБОРИ -> ПРИХІД 
ДО ВЛАДИ -> ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ. 
Тобто, щоб перемогти, то треба просто гроші. Так от, 
зменшення кількості районів зменшить автоматично 
кількість ТВК (територіальних виборчих комісій) і ДВК 
(дільничих виборчих комісій). А значить зменшиться 
кількість необхідних на вибори грошей, мається на 
увазі грошей на підкуп або контроль членів ТВК (ДВК), 
на спостерігачів «своїх».

А також зменшиться кількість депутатів місцевих 
Рад, а значить менше треба вкладати грошей (згідно 
формули вище) у виборчу кампанію. Тобто зменшаться 
витрати на рекламу, на фальсифікації і маніпуляції. Та 
просто кількість потрібних людей зменшиться і їм не 
треба більше платити.

Проміжний підсумок – олігархії вкладати грошей у 
вибори треба буде менше.

Зате виростуть можливості для заробляння грошей на 
державі Україна та її бюджеті. Вклав менше, а заробив 
більше. Бізнес стане ще ефективнішим.

3. Збільшення відстані від «глухих» сіл до райцентрів 
ускладнить життя людям, а значить люди будуть кидати 
свої домівки, продавати все за безцінь, і їхати ближче 
до цивілізації. А це значить, з’являється гарний шанс 
скупити додаткову землю за безцінь. Пам’ятаєте про 
земельну реформу, яка з 2021 року починає діяти?

4. Внаслідок створення ОТГ «сильні» адмінодиниці 
отримують в своє розпорядження ресурси (фінан-
сові, земля і т.д.) «слабких» адмінодиниць. А значить 
з’являються нові можливості для комплексних забудов і 
освоєння досі не підконтрольних територій в інтересах 
місцевої олігархії.

5. Дякуючи змінам у виборче законодавство, стає 
важчим та дорожчим шлях до владних інституцій (міс-
цеві Ради, посади селищних та міських Голів). Збіль-
шується застава. Зникає мажоритарна система. Там, де 
невелика кількість виборців, балотуватись можна лише 
по партійним спискам. Це все знову допомагає брати 
під контроль всю владу в Україні. Адже щоб прийти 
до влади, треба гроші, багато грошей. А в кого вони є? 
Правильно, в олігархічних кланів. Доречі, партії там же, 
хоча вони вже і отримують певне фінансування з держ-
бюджету, і типу мають бути незалежними.

Простий приклад №1.
Щоб стати депутатом селищної Ради с. Подолянці 

Житомирської області треба було, щоб за тебе проголо-
сувало до сотні жителів села, це одна маленька вулиця. 
І ти вже депутат, який контролює бюджет, розподіляє 
землю, впливає на розвиток інфраструктури. І саме 
головне, тебе ніхто не може зняти поки не закінчиться 
твоя каденція.

А що тепер? Щоб стати депутатом Ради ОТГ, тобі треба 
підтримка вже не менше тисячі, а то і кількох тисяч 
виборців. А таку підтримку без грошей великих вже 
отримати нереально. Таким чином закривається дорога 
у владу простим громадянам.

Ще маленький нюанс. Якщо раніше ти став депута-
том по мажоритарці, то будеш сидіти весь свій термін. 
А тепер для маленьких громад лише партійні списки 
будуть. Ти став депутатом від партії, а потім виявився 
занадто чесним і порядним, і тут тебе взяли та і виклю-
чили з партії, і ти автоматично перемножений на нуль, 
ти вже не депутат, твоє місце зайняв наступний в списку 
партії.

Приклад №2.
В 2010 році застави для мера маленького міста не 

було. І кожен міг стати кандидатом на пост мера. А сьо-
годні пропонується ввести дуже велику заставу в залеж-
ності від кількості виборців. Для мера Києва це більше 4 
млн грн., а для мера Львова більше 1 млн грн.

Дякуючи високій заставі від виборчих перегонів від-
сікаються всі ті, у кого нема мільйонів. Тобто, на вибори 
ходять лише гроші, а шансів у чесного та порядного але 
небагатого – нуль.

Оригінал фото

АДМІНРЕФОРМА В УКРАЇНІА

Проміжний підсумок – олігархії 
вкладати грошей у вибори треба 
буде менше.

Тобто, на вибори ходять лише 
гроші, а шансів у чесного та 
порядного але не багатого – нуль.

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.womenworking.com/how-deal-manipulators/
https://www.facebook.com/solodkiy.s
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Приклад №3.
В очікуванні адмінреформи в маленькому селі Требу-

хів Броварського району йде вже більше року боротьба 
за створення ОТГ. Требухівська громада хоче створити 
ОТГ з навколишніми селами з центром у своєму селі. 
А Бровари блокують даний процес, бо хочуть створити 
Броварську ОТГ з навколишніми селами з центром в 
Броварах. Тобто, районну владу не турбує думка жите-
лів села, їх турбують власні інтереси. А інтереси дуже 
прості – земля в селах. В Броварах вільної землі вже 
нема, а в селах ще є. От саме ця земля і потрібна. Зви-
чайно, скажете ви, від утворення великої Броварської 
ОТГ отримають доступ до спільного бюджету і маленькі 
села. Так, отримають. Але те, що отримає районна влада 
в свої руки, в сотні разів більше, ніж крапля, що пере-
паде селянам. Не дарма в с. Требухів вже більше року 
блокується робота сільської Ради, щоб ті не могли роз-

поділяти землю. Всі чекають 2021 рік, коли почнеться 
продаж землі. А той, хто контролює землю, то той і заро-
бляє.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК.
Є певні «плюси» адмінреформи. Але є дуже багато 

підводних каменів, які не видно пересічному українцю. 
Олігархічна влада в Україні впроваджує адмінреформу, 
щоб розікрасти все те, що ще залишилось. Громадяни не 
отримають нічого, від слова ВЗАГАЛІ!!!

Який вихід? Зміна системи влади. Тобто, треба 
ліквідувати демократію і впровадити нову систему 
управління ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА.

Приєднуйтесь до організації «ПОСТУП».
Лише всі разом ми побудуємо ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!!!

________________________________________________

ТАКТИЧНИЙ ПЛАН “ПОСТУПУ” НА 2020-Й РІК.
Вашій увазі пропонується поточний тактичний 

план роботи організації “Поступ”.
 

***
Орієнтири (план) роботи 

громадянської організації «Поступ» 
в 2020 році (погоджено в лютому 2020 р.)

КАДРОВИЙ НАПРЯМОК.
ЗОВНІШНІ КАДРИ - вирішити задачу чисельного 

зростання організації «Поступ».
Вектор: домогтися регулярної роботи всіх поступов-

ців, але на добровільній основі.
Принцип роботи для членів команди: кожен день 

стартувати від двох нових діалогів по знайомству з 
«Поступом» з двома цілями: пошук тих, хто до нас при-
єднається і розширення інформаційного поля організа-
ції.

Успіх обумовлено двома чинниками: загальна кіль-
кість початих нових діалогів і доведення кожного діа-
логу до логічного завершення.

ВНУТРІШНІ КАДРИ - створити кадровий моноліт.
Вектор роботи – залучити всіх членів «Поступу» в 

діяльність.
Принцип досягнення: домогтися того, щоб кожен 

член організації знав і розумів суть діяльності органі-
зації (всі розділи Доктрини). Схема роботи: дізнатися 
- зрозуміти - прийняти - діяти.

ІДЕОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК. 
Робота напрямку зосереджується на роз’ясненні Док-

трини «Громадянська республіка».

ПОЗИЦІЯ «ПОСТУПУ»
Мета: зробити «Поступ» лідером громадської думки. 

Орієнтир: випуск позиції організації з регулярністю, не 
менше однієї на місяць, з подальшим її розповсюджен-
ням. Позиції повинні бути креативними, а не реактив-
ними. Кожна позиція повинна викладатися в тому числі 
і на каналі «Поступу» в Ютубі.

ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ НАПРЯМОК.
Основний упор в роботі пропагандистського 

напрямку робиться на піарі наступних позицій:
1. «Поступ» - єдина сила в Україні, яка знає і декларує 

сутність проблем в країні, має конкретний план дій і 
рухається за ним.

2. «Геть демократію!» і «За громадянську республіку!».
3. Побудова Великої України.
4. Тактичне гасло: ЕКОНОМІКА-СПРАВЕДЛИВІСТЬ-

АРМІЯ.
5. Вороги - соціальні дрони.

Головний вектор роботи напрямку - розширення 
інформаційного поля впливу «Поступу» на суспільство. 
Інформаційне поле включає в себе:
- кількість адресної розсилки газети «Громадянська 

республіка», стратегічний рівень (перехід кількості в 
якість) - досягнення 10 000 бази розсилки;

- кількість «лайків» сторінки «Поступ» в ФБ, стратегіч-
ний рівень - досягнення 10 000 «лайків».

- відеоролики, досягнути рівня – один ролик на тиждень.
Завдання по інструментам пропагандистського 

напрямку:
Газета «Громадянська республіка». Зробити газету 

більш популярною Девіз: газета – спільна справа!
ПУБЛІЧНІ АКЦІЇ. Публічні акції слід розглядати і 

готувати як інформаційні приводи для розширення 
поступівского інформаційного поля.

Мета: організація і проведення таких акцій, які 
будуть популяризувати громадянську ідеологію.

РЕГІОНИ. На момент переходу до політичного етапу 
(досягнення чисельності організації 1000 членів) орга-
нізація повинна вже мати діючу регіональну мережу. 
Регіональна мережа повинна мати мінімум вісім регіо-
нальних центрів по Україні в різних областях.

ФІНАНСУВАННЯ. Збільшити кількість поступовців, 
які регулярно вносять додаткові внески, до 50%.

ТАКТИКА.
1. Тепло.
2. Спрощена система підприємництва.
3. Земля.
4. Армія.

Реальний переможний марш «Поступу» і грома-
дянської ідеології в країні почнеться тільки після 
того, коли кількість тих, хто розуміє і підтримує шлях 
«Поступу» досягне певної критичної маси. Параме-
три для орієнтиру такі: знають і розуміють суть руху 
організації – близько 80% поступовців. Після цього 
в організації природним шляхом залишаться тільки 
ті, хто буде ПІДТРИМУВАТИ шлях. Тоді і має початися 
переможний марш.
________________________________________________

"Є дві сторони, які вважають 
російськомовних громадян 
України людьми другого сорту в 
Україні.

Одна сторона - це пропаганда 
путінської Московії.

Друга сторона - це ті, хто за 
примусову українізацію.

Чи не є дивною така їхня 
одностайність?

Анітрохи, адже реєстрові 
націоналісти у нас здебільшого 
є проектами СБУ/КДБ. Не всі, 
але здебільшого.

Який республіканський підхід 
до зміцнення державної мови?

Винятково статусний. 
Ніякого примусу.

Без знання і поваги до 
державної мови ти не маєш 
права на будь-які посади 
на державній службі або у 
місцевому самоврядуванні.

А не треба тобі таких посад 
і такої кар’єри - тоді твоя 
справа, якою мовою розмовляти 
і якою навчатися. Але 
навчатися не державною - будь-
ласка за твій власний кошт.

Для такого потрібно 
спочатку, щоб чесна державна 
служба і військова служба 
були привабливими для 
значної частки громадян і 
конкурентноздатними на ринку 
праці. Конкурентними з ринком 
праці не Гайворона і Конотопа, 
а для початку хоча б Польщі і 
Чехії.

Нагадаю, що без 
російськомовних і тих, хто 
балакає на зросійщеному 
суржику зараз від нашої армії 
залишиться у кращому разі 
половина. За винятком тих 
українських активістів, хто 
пішов воювати добровольцями 
ще у 14-му, щось я не бачу 
значного припливу стурбованих 
мовою до армії. А країну 
обороняти потрібно зараз не 
менше, ніж у 14-му.

Всім добра!"

 Святослава Стеценко
Полковник збройних сил України
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