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№ 898
17.02.21-23.02.21 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

24 
лютого

РОБОТА КАДРОВОГО НАПРЯМКУ. 
ЗАЛУЧЕННЯ ГАЗЕТИ ДО 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ

Вже більше, ніж півтора року, як відбувається про-
тистояння між владою та ФОПами (фізичними особами-
підприємцями). Причина – прийняття нового, так зва-
ного закону «про РРО», який знищує спрощену систему 
оподаткування. Запроваджує додаткові облік та звіт-
ність. А це знищує малий та середній бізнес. 

На противагу був створений рух #SaveФОП, який 
організовував мітинги та пікети в Києві та регіонах, 
автопробіги, перекриття автошляхів, перемовини з вла-
дою та знову кількатисячні акції протесту. На Майдані 
в Києві були встановлені намети та прийнято рішення 
про безстроковий протест. Але все це не отримало 
підтримки широких верств населення, і інтерес до цих 
подій знижується до нуля. Чому так відбувається? 

В розвинених країнах частка малих і середніх підпри-
ємств у національному продукті (ВВП) сягає 70%, в них 
зайнято до 60-70% працездатного населення. В Україні 
взагалі ніхто і ніколи не рахував питому вагу малого та 
середнього бізнесу у ВВП. За оцінками експертів та з 
врахуванням бізнесу в тіні це складає біля 40%. Нази-
вають і інші цифри. Хто трохи більше, хто менше. Тобто 
малий та середній бізнес дуже важливий для економіки 
будь-якої держави, і України в тому числі.

Згідно Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 
однією з першочергових реформ є економічна:

«Кит перший. 
Лібералізація економіки (першочергові дії)

Ліквідація усіх перевіряючих та контролюючих орга-
нів. Залишаються лише ті, без яких не можна обійтися. 
Бізнесмен має займатися своєю справою, а не «відбива-
тися» від перевірок.

Проведення податкової реформи, яка має грунту-
ватися на таких принципах:
• Принцип простоти. Податкова система має бути 

настільки простою, щоб у ній зміг розібратися, 
навіть, випускник школи не більше, ніж за годину. 
Прикладом такої простоти може слугувати пропо-
зиція Всеукраїнської спілки вчених-економістів Укра-
їни щодо ліквідації всіх податків та впровадження 
єдиного податку на покупку 5%.

• Принцип стабільності. Будь-які зміни в податкове 
законодавство мають сприйматися, як надзвичайна 
ситуація. Найкращий податок — це старий пода-
ток, до якого всі звикли. Найгірший податок — це 
новий податок, який заважає справі, бо до нього ще 
не звикли.

• Принцип збалансованості. Загальне податкове 
навантаження по країні має наближатися до 30%.

• Принцип прозорості. Кожен громадянин повинен 
мати можливість легко дізнатися, куди пішла кожна 
гривня особисто його податків.

• Принцип справедливості. Розмір податків має зале-
жати від рівня статків Громадян. Чим вищі статки, 
тим більші податки.»

Виходячи з усього вищезазначеного, у будь-якої 
розумної людини, а тим паче влади, яка бажає, щоб еко-
номіка країни розвивалася та процвітала, повинно бути 
розуміння, що малий та середній бізнес треба плекати, 
берегти, ну і, як мінімум, не заважати. Натомість отриму-
ємо зворотній ефект.

Уряд робить все, аби придавити малий та середній 
бізнес. В першу чергу це стосується саме ФОПів. Бо 
введення касових апаратів не тільки зажене велику 
частину підприємців в тінь, а й взагалі зменшить їх 
кількість, навіть, в тіні. Бо це вигідно великому капі-
талу. Хтось же має працювати в епіцентрах, атб, нових 
поштах, розетках, рошенах та інших великих компаніях. 

ЧОМУ SAVE ФОП  ПОКИ НЕ СТАВ ЧЕРГОВИМ МАЙДАНОМ?
Адже нормальних кадрів для великих компаній зараз не 
вистачає. Їх треба десь брати. Де? Ось один з варіан-
тів - збанкрутувати ФОПів. Перетворити їх на неФОПів. 
Змусити шукати собі роботу. Ось тоді вони і підуть на 
роботу в рошени, епіцентри, нові пошти тощо. Не як 
ФОПи вже, а як звичайні громадяни. А ще зменшення 
кількості ФОПів не тільки дає кадровий ресурс для вели-
кого капіталу, а й збільшує маркетингову нішу. Тобто 
збільшує ринок збуту за рахунок ФОПів, які припинять 
свою діяльність.

Звичайні громадяни (не ФОПи) пасивно реагують на 
дані події, адже сприймають їх як звичайних бариг, які 
наживаються на простих громадянах. Більше того, наш 
досвід (членів громадянської організації «Поступ») 
спілкування  з представниками малого та середнього 
бізнесу теж підтверджує, що ведуть вони себе як бариги 
і цікавить їх лише свій бізнес. Типові відповіді на пред-
мет приєднання до організації задля побудови ВЕЛИКОЇ 
УКРАЇНИ здебільшого звучать так: «в мене немає часу», 
«політика мене не цікавить», «я плачу податки і цього 
досить», тощо.

То чого тоді дивуватися, що рух ФОПів не був під-
триманий громадянами!? Дана ситуація дуже схожа на 
події з євробляхами та створеною організацією «Авто 
Євро Сила». Теж були мітинги, протести перекриття та 
вимоги до влади. Але так, як і ФОПів, євробляхерів теж 
цікавили виключно свої «шкурні» інтереси, а не Україна, 
її розвиток та майбутнє!

Якщо тобі не байдуже майбутнє України, якщо 
ти не задоволений станом речей в державі – пере-
стань піклуватися виключно про свої інтереси. 
Збагни нарешті, що не має бути окремо Я, ТИ, ВОНИ 
або УКРАЇНА. Тільки разом ми можемо побудувати 
ВЕЛИКУ УКРАЇНУ, де кожному з нас буде добре!

_____________________________________________________

Дмитро Тацій
  член Виконкому ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858


Як одні органи влади перешкоджають діяльності 
громадянської організації, а інші реагують на скарги - 
в рамках історії з бігбордом «Демократію ГЕТЬ!». 

Нагадаємо, після розміщення «Поступом» бігборду зі 
слоганом «Демократію ГЕТЬ!» почався жвавий інтерес 
Служби безпеки України до нашої організації.

Вони написали, що це гасло «містить заклик, що може 
спричинити вчинення окремими громадянами або групами 
осіб дій, направлених на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу та завдати шкоди особам, державі 
чи суспільству». Причому на наші додаткові звернення 
з проханням пояснити, яким чином це гасло закликає до 
зазначених дій, шановше СБУ не здатне дати відповідь. 
Більше того, вони написали нам, що якщо ми ще будемо до 
них звертатись з питаннями з цього приводу, то вони вза-
галі перестануть нам відповідати. 

Після претензій з боку СБУ (через посередника - Держ-
продспоживслужбу) організація «Поступ» написала низку 
офіційних відкритих листів до різних органів влади з про-
ханням втрутитись в цю ситуацію та прийняти міри щодо 
припинення незаконних дій державних служб.

На даний момент маємо кілька відповідей на наші звер-
нення, які хочемо довести до відома шановної публіки. 
Отже, кілька тез з відповідей на наші запити щодо поту-
рання свободи слова та перешкоджання діяльності гро-
мадської організації.

Уповноважений ВРУ з прав людини (скан листа тут):
Нічого не знаю, підстав для мого втручання нема. 

Йдіть… до суду.
Якщо коротко, то Уповноважений роз’яснює нам, 

навіщо в Україні працюють суди і що ми маємо право на 
захист. Дя-ку-є-мо! От лише не роз’яснив Уповноважений, 
навіщо тоді він.

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони 
та розвідки (скан листа тут)

Агов, СБУ! тут люди скаржаться, що СБУ потурає 
свободі слова. Направляємо вам задачу: Ви, СБУ, маєте 
розібратися з СБУ, чому на СБУ скаржаться люди через 
неправомірні претензії.

Дуже лаконічно і просто запустили розбір справи тому, 
від кого почалась агресія. Уявляєте собі лист від Прези-
дента України Президенту РФ з проханням розібратись, що 
ж там хто там на Донеччині та Луганщині воду каламутить 
і наші території вкрав.

Апарат Офісу Президента (скан листа тут)
Шановний «Поступ». Ми отримали ваше звернення, 

розглянули і доручили Генеральному прокурору, а ще 
самому СБУ, щоб вони розібрались, чи перешкоджає СБУ 
вашій діяльності.

І лише Офіс Президента (дякувати Бо.., ой ні - Прези-
денту) дає нам певну надію, що справа зрушиться з місця. 
Бо ж крім самих СБУ (вже заведено, схоже, в чиновницьких 
колах - щоб зі скаргами на неадекватні дії розбирався сам 
неадекват) - ще й до Генеральної Прокуратури надіслали 
задачу. 

Але ось тут вам - вишенька на торті: лист від Офісу 
Генерального прокурора до… Ну кого б ви думали? До… 
Служби Безпеки України ))))))). 

Офіс Генерального прокурора (скан листа тут)
Шановна СБУ, будьте ласкаві, розгляньте скаргу на 

вас і повідомте заявника про результати вашого роз-
гляду. Дякуємо. Нам можете не відповідати. 

Генеральну прокуратуру, виходячи зі змісту їх коротень-
кого листа до СБУ, навіть, не цікавить результат розгляду цієї 
справи за скаргою, отриманою Президентом, розібратись з 
якою сам Президент доручив Генеральному прокурору.

КОЛО ЗАМКНУЛОСЬ. ЗАВІСА. АЛЕ НЕ КІНЕЦЬ. Це лише 
антракт, бо далі буде. Ми продовжимо спілкування з цими 
органами влади. Ось лишається лише в антракті певний 
неприємний присмак та питання: на чиєму боці, про чиї 
інтереси дбають чиновники державних служб, органів 
влади? Про захист громадян чи захист тих «колег», які 
напартачили і наробили помилок? Така модель обробки 
звернень громадян і така структура розгляду питання - це 
пофігізм і небажання працювати? Чи це повна і безпро-
світна некомпетентність чиновників? Чи це усвідомлене 
порушення інтересів громадян? 

Будемо вивчати далі і повідомляти вам результати 
нашого дослідження роботи державного апарату в ситу-
аціях, коли одна рука (чи то голова олігархічної гідри?) 
наробила лиха, а інша має з цим розібратись.
_____________________________________________________
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ІМПОТЕНЦІЯ ТА ПОФІГІЗМ ЧИ «РУКА РУКУ 
МИЄ»? ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ЧИНОВНИКІВ ОЛІГАРХІЧНОГО УСТРОЮ.

Питання: 
Існують країни з демократичною формою 

правління, які мають високий рівень життя 
населення. А от чи є успішні країни з принципом 
правління Громадянської республіки?

***
Відповідь:
Максим Твердохліб
голова Ради  ГО «Поступ»
 Форма правління ніяк не впливає на якість прав-

ління. Бувають і монархії прогресивні, бувають і 
демократичні уряди прогресивні, в тому числі і олі-
гархічні. І таких випадків багато. І при Громадянській 
республіці не є фактом, що буде прогресивний уряд. 
В чому тоді різниця і чому ми проти демократії? 

Різниця полягає, практично, в одному моменті. В 
можливості в будь-який момент прибрати ЗАКОННО 
недолугу владу. При монархії законно поміняти 
монарха неможливо. Треба чекати, поки він помре. 
При демократії необхідно чекати закінчення терміну 
каденції. Наприклад, вже зараз всім зрозуміло, що 
«слуги» не тягнуть. Але мають по закону ще правити 
чотири роки. При Громадянській республіці владу 
можна змінювати швидко в будь-який момент. 

Також є відмінність в тому, що при Громадянській 
республіці влада знаходиться в одних руках. І тільки 
одна гілка влади за все відповідає. А не так, як зараз 
судова, виконавча і законодавча влади діють, як 
лебідь, рак та щука.

На даний момент діючої системи громадянської 
республіки немає в світі. Але в історії вони були. Ми 
зафіксували таких сім випадків:

- Римська республіка;
- Київська Русь
- Гетьманщина
- Ради робітничих, селянських та солдатських 

депутатів до приходу до влади більшовиків;
- Махновія
- Українська Центральна Рада
- Лівійська Арабська Джамахірія (номінально).

У процесі роботи з нарощування чисельності 
організації та пошуку однодумців ми отримуємо 
цікаві питання. Наводимо одне з таких та відпо-
відь на нього.
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Прихід снігів та морозів – це не лише зимова краса, 
але й підвищені платіжки. Комунальні тарифи на газ, 
гарячу воду та опалення щороку б’ють нові рекорди. 
Але чи всі розуміють, звідки вони беруться?

Більшість громадян не усвідомлюють, що платять не 
лише за себе, але й «за того сусіда», який не платить за 
себе, за діряві труби, за вибиті шибки та не утеплене житло. 
Бо об’єм споживання вимірюється для всього будинку, з 
усіма втратами і нерівномірністю, а потім ділиться на всіх 
мешканців відповідно до житлової площі чи кількості осіб.

Це означає, що люди платять за неспожиті послуги! Всі 
бачили моменти, коли на дворі тепло, але опалення шква-
рить на повну, або навпаки, – коли холодно, але труби ледь 
тепліють. Відсутність можливостей самостійного контролю 
та економії призводить до неефективного використання 
енергії та підвищення тарифів для всіх скопом.

Але що на це пропонує держава? Субсидії! Перш за все, 
потрібно зрозуміти, що комунальні субсидії – це не «бла-

годійність» можновладців, а – фікція. Безкоштовний сир 
буває тільки в мишоловках!

Фактично субсидії означають, що держава платить 
дотації олігархам (власникам енергокомпаній) з бюджету 
– тобто нашими з вами грошима, що були забрані у вигляді 
податків і могли б піти на інші потрібні суспільству речі – 
дороги, медицину, освіту, армію. Тобто платимо за банкет 
знов таки ж ми, просто з іншої кишені! А дотаційні схеми 
на субсидіях лише допомагають олігархам ухилятися від 
податків, ще більше обтяжуючи державний бюджет. І все 
це стимулює нічого не змінювати: не утеплювати житло, 
не ремонтувати вікна, труби, не модернізувати енергоге-
неруючі компанії, не регулювати опалення відповідно до 
погоди. Що у свою чергу призводить розбазарювання при-
родних ресурсів та проблем з екологією.

Нам потрібні не «низькі» тарифи, а справедливі ціни, 
100% індивідуальний облік споживання енергії для кож-
ного та ефективність її використання!

Громадяни самі здатні контролювати власне спожи-
вання та економити на цьому. А замість фіктивних подачок 
держава краще б дбала про загальне підвищення рівня 
доходів, щоби ринкові ціни за комунальні послуги не були 
б для громадян проблемою.____________________________

НИЗЬКІ ТАРИФИ В МИШОЛОВЦІ

Тарас Доненко
  член Виконкому ГО «Поступ»

Люди продовжують 
вірити в доброго 
вождя. Хочуть, щоб він 
прийшов і навів порядок, 
все зробив за них. 
Але так в житті не 
буває. Той, хто прийде 
наводити порядок, тут 
і залишиться, і порядки 
він буде не наводити, 
а встановлювати. 
І швидше за все, 
нові порядки вам не 
сподобаються.

Володимир Воловодюк
              член ГО «Поступ»

Віталій Дмитраш
     член ГО «Поступ»

https://postup.org.ua/images/gazeta/upovnovajenuiVR.pdf?fbclid=IwAR3s0p601q5VdPNfnLN5g8S1tSSJGPGEwogMfDVz4zIhzmsmYrNp3mArdt0
https://postup.org.ua/images/gazeta/VRU.pdf?fbclid=IwAR2RcMU8G3juS0i8PiqlYwZP3fd3FI0X2xq2TeJCBbF4yLCJEF_OdJNc8mo
https://postup.org.ua/images/gazeta/officePrezidenta.pdf?fbclid=IwAR2g2HP0gUgg5D2El_28RhedjzaKR0ZYgZr2eXqSxrmgD58zvSXGBn7vt6o
https://postup.org.ua/images/gazeta/office_genProkyror.pdf?fbclid=IwAR2vMtf6z10gRO5fML6tfWUyjNoLJ2pWqYOQWyjzxPf_QXBBpSBnWdovtEw
mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/Taras365

