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

№ 887
02.12.20-08.12.20 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

09 
грудня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

МІСЦЕВІ ВИБОРИ. ПІСЛЯМОВА.

РЕАЛЬНІ СПРАВИ «ПОСТУПА»

Місцеві вибори 25-го жовтня ще раз підкреслили 
глибину політичної кризи в Україні. І першою ознакою 
цього, стала особливо низька явка виборців. Настільки 
низької явки ще не було. Суспільство вразило своєю 
байдужістю, зневірою, пофігізмом... Люди б мали знати і 
розуміти, що завершення реформи децентралізації дає їм 
нові можливості. Натомість, більшість проігнорувала свій 
громадянський обов’язок, а низька явка дала можливість 
узаконити та посилити позиції місцевих князьків, які вже 
давно і дуже міцно сидять на місцевих бюджетах, сфор-
мували свої партійки, тримають під контролем місцеві 
ради. І якщо раніше вони пристосовувались до партійних 
проектів всеукраїнського рівня, наразі, в умовах дуже 
слабкої і непрофесійної центральної влади, знахабніли 
до її відвертого ігнорування. 

Політтехнологи добре знають, як використати «демо-
кратичні процедури» під час виборів на користь тих, хто 
платить гроші. При низькій явці виборців це виявилось 

Є речі, які допомагають країні розвиватись і рухатись 
вперед, а є речі, які державі не допомагають. 

НІКОЛИ НІЧОГО НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ ЗУСИЛЛЯМИ 
ЗНИЗУ!!!

Грубо кажучи, скільки б ми не допомагали дітям, 
тваринам, бабусь не переводили через дорогу, своїми 
зусиллями зробили суботник. Доки не буде в нас дер-
жавної політики, це все не буде ефективним, це все 
буде носити кустарний характер, десь допомогли, а десь 
є куча проблем. Наприклад, одне озеро прибрали, а 
тисяча інших стоять захаращені та брудні.

Так, це добрі справи, але вони не змінюють ситуацію 

ще простіше. 
Наведу поширені виборчі технології, що використо-

вувались тепер:
- Адмінресурс. Реклама у місцевих ЗМІ (за бюджетні 

кошти). Всім працівникам міської ради, працівникам 
комунальних установ та їх родичам була дана одно-
значна команда прийти і проголосувати.

- Підкуп виборців через соціальні виплати з міського 
бюджету. Певні категорії виборців отримали кошти 
під розпис із зобов’язанням проголосувати (люди раді 
отримати таку подачку та бояться ослухатись і не про-
голосувати)

- Виплата медикам з міського бюджету, як подяка за 
їх роботу в умовах пандемії (це було зроблено за місяць 
до виборів)

- Велика кількість «своїх» членів ДВК та спостеріга-
чів від різних партій (звісно, їх робота в цей день щедро 
оплачувалась).

- Контроль ТВК. Свою чорну справу там робили 
справжні професіонали виборчих фальсифікацій.

- Підкуп виборців через так звані «сітки». Кожному 
кандидату в депутати був поставлений план забез-
печити 300-400 голосів на своєму окрузі. Кандидати 

стратегічно в цілому по країні.
Тому добрі справи – це добре, але якщо людина-

громадянин хоче дійсно змінити країну, то йому треба 
будувати Велику Україну, в іншому випадку країну не 
змінити, тому що якщо ми будемо допомагати державі 
робити її роботу, держава взагалі нічого робити не буде, 
о, народ побіг, щось зробив, ми гроші, які виділили на 
цю справу, поділимо, на цьому все. Тобто це ніяк не 
допомагає зробити країну краще, навпаки, навіть, усу-
губляє якісь моменти.

Ось, наприклад, ми щотижня випускаємо газету і 
влітку зробили 1 бігборд. Чи це реальні справи?

Борд та газета – це справи, які допомагають нам 
побудувати Велику Україну, вони допомагають нам попу-
ляризувати нашу ідеологію серед громадян, об’єднати 
людей навкруги нашої сили та нашої ідеї. 

Ще ми регулярно робимо і розповсюджуємо тема-

купували голоси через десятників по 200-500 гривень, 
десятник отримував 1000.

Такі прості технології, дозволили забезпечити явку 
«свого виборця» та отримати переконливу перемогу із 
значним відривом від конкурентів. При зафіксованій 
явці 36%, реальна б була на рівні 20-25%.

Головною проблемою цих подій є той факт, що від-
верто нечесні на руку люди наступних п’ять років будуть 
приймати рішення, розподіляти бюджет, призначати 
на посади і не будуть нести жодної відповідальності 
за свої рішення. За всі 30 років ми жодного разу не 
почули прізвищ тих, хто крав, зраджував, брехав, зло-
вживав. Саме тут – в політичній системі, яка проповідує 
колективну безвідповідальність, криється корінь всіх 
проблем. В країні, де для депутатів не існує персональ-
ної відповідальності за прийняття рішень, неможливий 
розвиток і прогрес.

Круг знову замкнувся, хоча відповідь на питання 
лежить на поверхні – потрібно змінювати політичну 
систему. Необхідно зробити так, щоб перестала працю-
вати схема: гроші-вибори-прихід до влади-повернення 
грошей з прибуком.
________________________________________________

тичні відеороліки. Просуваємо нашу сторінку «Поступ» 
в Фейсбуці, де розповідаємо про реальні проблеми кра-
їни та їх подолання. Тобто гуртуємо громадян навколо 
громадянської ідеології. Також ми постійно проводимо 
роботу по залученню людей до нашої команди, щоб 
рано чи пізно взяти всю відповідальність за Україну в 
наші власні руки.

І коли ми прийдемо до влади і реалізуємо наші ідеї, 
тоді ми зможемо зробити країну кращою. Тому що 
тільки зверху робляться зміни, знизу нічого не робиться 
глобально.

Єдиною реальною справою, яка в цілому глобально 
впливає на країну, тобто може зробити країну кращою, 
є побудова Великої України, а не переводи бабусь, допо-
мога дитячим будинкам і тд. Це просто хороші милі 
справи, але реально вони країну не спасуть.
________________________________________________

Володимир Воловодюк
              член ГО «Поступ»

Наталя Малихіна   
  член Виконкому ГО «Поступ»

«І як це ми обираємо, 
може, колода мічена? 
Ті ж самі тузи і ті ж самі шістки. 
Тусуються, тасуються. 
Ділять портфелі, сплять на 
засіданнях, давлять кнопки».

Ліна Костенко

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/V.Volovodyuk
https://www.facebook.com/natali.pryimak.9
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ДИВИМОСЯ НА ПРОБЛЕМУ ШИРШЕ!

ПОПУЛІЗМ ЧИ ПОПУЛЯРНІ РІШЕННЯ!?

А

В Україні останнім часом почали проходити протестні 
рухи. Воно й не дивно, бо влада майже 2 роки тільки те 
й робить, що «затягує гайки» у різних верст населення, 
послідовно та планомірно. Найпотужніша організація 
серед протестувальників “SaveФОП» – це рух малих під-
приємців, які борються виключно за збереження своїх 
привілей, таких як спрощена система оподаткування та 

Для початку дамо визначення терміну. Що ж таке 
популізм? Це політика або риторика, яка апелює до 
простих народних мас, їхніх надій, страхів, незадо-
волення життям, і грунтується на протиставленні 
інтересів широких мас. 

Шановні добродії! Пропоную вашій увазі мої роз-
думи, на тему політичного гастролерства в Україні.

Ще з біблійних часів, усі ми знаємо, що немає про-
рока без пошани, хіба що в своїй Вітчизні. В цьому 
питанні українці не виняток. Всі прагнуть чуда, «діда 
Мороза», щоб прийшов, навів кругом лад, вирішив усі 
проблеми, тощо... Певна частина наших співгромадян 
покладала великі надії на екс-президента Грузії, а нині 
громадянина України – Михайла Саакашвілі. Мовляв, він 
провів успішні реформи в Грузії, має позитивний досвід, 
й навіщо видумувати український «велосипед»? Він теж 
не шкодував компліментів для своїх пошановувачів, та й 
в цілому для українців. Але здійснити хоч якісь помітні 
зрушення в українських реаліях він так і не спромігся... 

звітності (єдиний податок). Це дуже правильний рух, бо 
всі ж знають, що малий та середній бізнес – це локомо-
тив економіки будь-якої розвиненої держави, а щоб він 
успішно розвивався, йому треба дати просту, зрозумілу і 
не обтяжуючу систему оподаткування. 

Так чому ж «SaveФОП», (зважаючи на таку шляхетну 
мету), не може набути належної підтримки інших про-
шарків суспільства? На наш погляд, проблема в дуже 
вузькій меті, яку переслідує організація – це рух 
виключно проти введення РРО. Все, що не стосується 
касових апаратів, їх взагалі не цікавить. Я, особисто, в 
їхній групі ( SaveФОП Україна ) написав такий комент: 

Автор книги «Великий вибір популізму» Джон Джу-
діс, який досліджує популізм у США та Західній Європі 
наводить перелік країн, у яких за останні роки попу-
лісти набули владних повноважень: США, Велика Бри-
танія, Франція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Греція, Данія, 
Австрія, Швейцарія, Швеція, Норвегія, Фінляндія. 

Україна з розквітом популізму теж не відстає. У мину-
лому складі Верховної Ради України щонайменше три 
політичні партії прийшли на популістських гаслах. 

Власне популісти можуть мати кардинально різні іде-

Його хаотичні рухи, хитання, зусилля, ні до якого пози-
тиву не призвели. Навіть харизматичний і вольовий 
лідер не може нічого зробити без команди однодумців, 
масової громадянської організації, чіткого плану дій та 
ідеологічної основи. В Грузії у нього були всі ці фак-
тори, на додачу талановитий економіст – Каха Бенукі-
дзе, який і здійснив докорінні реформи в правоохорон-
ній, судовій, медичній системах. Завдяки проведеним 
реформам зумів залучити величезні кошти в економіку 
країни, що відчутно вплинуло на підняття рівня добро-
буту населення. Але вся слава дістатися М. Саакашвілі. 

Безумовно, його заслуги, як Президента, очевидні, 
але без злагодженої роботи команди однієї геніальності 
не достатньо. Короля творить свита, а в Україні в колі 
його співробітників не було яскравих особистостей, 
свою партію з осередками він так і не створив, і, крім 
скандалів й дешевого піару, за ним нічого не числи-
лося. Не додав йому популярності витік інформації про 
наміри повернутися в Грузію. 

«може вже треба не кожному свою проблему окремо 
намагатись вирішити (фопи, бляхери, нікапітуляції та 
інші), а разом вирішити одну загальну проблему, раз і 
назавжди». Цей комент миттєво видалили. Отже, скла-
дається таке враження, що вони не розуміють, звідки 
«ноги ростуть».

Якщо б ФОПи просували ідею, наприклад, лібералі-
зації економіки в цілому, що безумовно було б вигідно 
практично усім громадянам, то їх підтримка зростала б 
значно швидше та набула національного масштабу!

________________________________________________

ологічні переконання. 
В тім, популістами можуть виступати як представники 

влади, так і політичні партії, які її хочуть здобути.

Отже, можна зробити висновок, що популізм 
абсолютно не є популярним рішенням. Одним сло-
вом, популізм – це політичні обіцянки, які не можна 
виконати, або ніхто не збирається виконувати. 

________________________________________________

Виникає питання: громадянином якої країни він себе 
вважає, а яка для нього – «запасний» варіант?

Так само й ми маємо отримати відповідь: що це за 
країна, де президент може давати громадянство зі своєї 
панської забаганки, й з такою самою легкістю його 
позбавити?!!

Тому українцям потрібно раз і назавжди позбутися 
ілюзій, що хтось за нас зробить брудну роботу, й наведе 
лад в нашому домі. Тільки чіткий план дій, масова іде-
ологічна партія, широка підтримка народних мас зможе 
переломити ситуацію в сторону покращення якості 
життя в країні.

ГО «Поступ» в своїй програмі дає дороговказ для 
досягнення добробуту й стабільного розвитку кожної 
української родини. Громадянська республіка – це май-
бутнє України!

________________________________________________

В нашій газеті номері №873 ми опублікували 
невеличку замітку такого змісту:

«Це дуже добре, якщо Саакашвілі піде. Це ще один 
камінець буде в тих мрійників ідіотів, які вірять 
в те, що прийде чесний і порядний і все зробить 
добре. Систему не може здолати людина, систему 
стару може здолати лише нова система, більш 
ефективна. Сьогодні не важливо, хто прем’єр чи 
губернатор, система не змінюється.»

І отримали таке питання від нашого читача:
«Чим вам не подобається Саакашвілі?»

Відповідаємо:

Володимир Антонюк
          член ГО «Поступ»

Андрій Чередніченко
член ГО «Поступ»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Валерій Міщенко
член ГО «Поступ»
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