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РОБОТА КАДРОВОГО НАПРЯМКУ
+ СТИМУЛЮВАННЯ РОБОТИ 
ПОСТУПІВЦІВ

Я ПОЗА ПОЛІТИКОЮ.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ЕПОХИ 
БІДНОСТІ

А

Часто можна почути такі висловлювання: «Я поза 
політикою» чи «Політика мене не стосується». Давайте 
поміркуємо, наскільки доречні такі висловлювання та 
кого насправді не стосується політика.

Для початку потрібно чітко розуміти, на які сфери 
діяльності та версти населення впливає політика. Для 
прикладу, що демонструє думку, візьмемо уявний законо-
проект, котрий підвищує єдиний податок, скажімо на 2%. 

На своїй прес-конференції «Президент 2.0» 
(20.05.2021р.) Президент України Володимир Зелен-
ський сказав про те, коли ж завершиться епоха бід-
ності. Ось, як він сказав.

«Економіка розвивається не дуже добре. Достатньо 
повільно через КОВІД. Але тим не менш, якщо порівню-
вати із європейськими країнами, із світовими, що у них  в 
цей час, я вважаю, що ми в нормальному стані знаходи-
мось. Але епоха бідності залишиться тільки тоді, коли 
всі будуть сплачувати податки, коли дерегуляція буде і 
коли держава буде максимально діджиталізована. Все це 
буде. Обов’язково».

Триндець! Це те, що зразу хочеться сказати!

Багато хто пропустить цю новину поза вухами, адже вони 
не підприємці і їх це не стосується. Як результат, підпри-
ємства будуть змушені підвищити ціни на свої товари та 
послуги, і чим більш складний продукт, тобто чим довший 
промисловий ланцюг виробництва, тим значніше буде 
підвищення ціни для кінцевого споживача. Таким чином, 
закон, який не стосується «простих людей», з точки зору 
аполітичного населення, в першу чергу вдарив по соці-
ально незахищеним верстам населення. При цьому поза-
політичні будуть звинувачувати підприємців. А на владу,  
на законопроекти, життя країни не звертати уваги, бо їх 
це не стосується, в них своїх проблем вистачає, – ціни 
ростуть, а зарплата - ні. Як бачимо, тим чи іншим чином 

Президент країни не знає, що епоха бідності завер-
шується не тоді, коли всі податки сплачують, а коли всі 
працюють і заробляють гроші! Тобто люди повинні мати 
змогу заробляти гроші. А для цього необхідно ство-
рювати відповідні умови. І для того, щоб сплачувати 
податки, також треба спочатку ці гроші заробити! А як 
заробити в країні, яка агресивно ставиться до малого та 
середнього бізнесу? Далі, Президент пояснює, що треба 
зробити дерегуляцію. Ще один триндець. Вже майже два 
роки йдуть спроби уряду знищити спрощену систему під-
приємництва. Підприємці, замість того, щоб займатись 
підприємництвом, проводять постійні акції протесту на 
Майдані! Може пан Президент розуміє дерегуляцію, як 
повну ліквідацію малого бізнесу? Хто його знає, що вони 
там думають! Нема малого бізнесу, нема чого регулювати 
– ось тобі і дерегуляція.

Президент Зеленський ще раз продемонстрував, що 
він не розуміє те, яким чином країна стає багатою! Або 

політика стосується кожного, а ті, кого вона не стосується, 
можуть сміло вішати на себе ярмо.

Є думка серед аполітичних людей, що слідкувати за 
політичним життям країни дуже складно, і не кожен на 
це здатен, адже потрібно мати освіту юриста чи полі-
толога. Проте, ця складна думка їм аж ніяк не заважає 
розмірковувати на геополітичні теми та методи ефек-
тивного управління країною за чаркою на кухні, в кра-
щому разі. Насправді достатньо лише бажання та розу-
міння того, що Ви цікавитесь не лише своєю країною, а 
і своїм майбутнім. Лише вільні та думаючі люди здатні 
побудувати Велику Україну!
_____________________________________________________

все розуміє, але вважає, що можна ось так безвідпові-
дально говорити, аби тільки щось пообіцяти тим довбу-
рам, які ще продовжують вірити в команду «Зе»!

Дерегуляція – це означає ліквідувати всі, ВСІ (!!!) 
контролюючі органи, які стосуються бізнесу. Всі, крім 
тих, без яких не можна обійтись. І діджиталізація буде 
не потрібна. Бо сьогодні вона впроваджується лише для 
того, щоб спростити подання купи всяких звітностей, 
замість того, щоб цю купу звітної лабуди просто знищити! 
Але звітність залишається, армія державних контролю-
ючих паразитів не зменшується. Лише йде спроба, щоб 
полегшити і посилити через цю діджіталізацію систему 
контролю з боку держави. 

То коли ж завершиться епоха бідності? Відповідь оче-
видна – після того, як почнуться радикальні економічні 
реформи. Світ має велику кількість позитивних прикла-
дів таких реформ. Навіть, не треба щось видумувати. 
Просто можна подивитись на Польщу, Сінгапур, Китай, 
Південну Корею, Японію, Ізраїль, ті ж США. Прикладів 
багато! Треба просто взяти і зробити, а не пустопорожню 
балаканину проводити заради власних рейтингів. Має 
бути в країні той, хто візьме на себе відповідальність і 
чесно розкаже про всі ці реформи. Про все те, що необ-
хідно насправді зробити. А після цього зможе сконцен-
трувати свою політичну волю і свій політичний ресурс, 
щоб все це зробити. Як тільки такі реформи почнуться, то 
влада, яка їх розпочне, зразу почне користуватись шале-
ною популярністю! Чому ж так не роблять? Чому такі не 
знаходяться? Все дуже просто, бо проведення реформ 
– це і подолання олігархічного протистояння, і проти-
стояння бюрократії. Це небезпечно. Безпечніше розпо-
відати байки про реформи і нічого не робити реально, що 
наш шановний Президент і демонструє.
_____________________________________________________

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

Воладимир Пелих
  член Виконкому ГО «Поступ»

До ГО «Поступ» вступив Чабан Сергій Євгенович
За несплату членських внесків з організації 
виключено Коломиса М.В.
Станом на 11.10.21 р. в ГО «Поступ» 156 членів.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

ПОЛІЦІЯ З НАРОДОМ, АБО ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ — ТЕЖ ЛЮДИНА!

Працюючи адвокатом та захищаючи інтереси інших 
осіб, я зіткнувся з тим, що ті особи, завданням яких є 
захист прав та законних інтересів громадян п.2 ч. 1 ст. 2 

ЗУ «Про національну поліцію», сьогодні самі виявились 
беззахисними.

Прикладом цього є той факт, що сьогодні, коли пра-
цівники поліції подають рапорт (заяву) про звільнення 
за власним бажанням, їх спочатку «маринують» три 
місяці, розглядаючи поданий рапорт, а потім їм від-
мовляють, мотивуючи це тим, що це не передбачено 
внутрішніми положеннями та нормативно-правовими 

актами. Узагальнюючи відповідь, можна зазначити 
наступне: відмовляють у звільненні через недостатність 
причин та/або відсутність надуманих документів.

Таким чином, повністю ігноруючи норми діючого тру-
дового законодавства.

Я вважаю, що вказане має досить суттєве значення, а 
тому, що працівники поліції мають відчувати, що знахо-
дяться під захистом держави. І держава в особі їх керів-

Дмитро Каленюк
   член ГО «Поступ»

Фото з сайту glavcom.ua

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/volodymyr.pelykh.9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004650271990
https://glavcom.ua/publications/ofshorni-tajemnici-zelenskogo-de-prezident-ukrajini-hovaje-svoji-statki-689484.html
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ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

Матеріал підготовлено на підставі розбору
 Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Витяг з Доктрини:
Розділ VII. ВЕЛИКА УКРАЇНА 

Після свого становлення Громадянська республіка 
перестає бути метою, а стає засобом. Саме тому слід 
чітко визначити, якій меті цей засіб слугуватиме. А 
мета може бути лише одна — Велика Україна. Доля 
України полягає в тому, що вона може або стати 
Великою Україною-Руссю, або нікчемним придатком 
до інших. З точки зору геополітичного становища, 
потенціалу ресурсів, особливо кадрових, Україна має 
всі потенційні необхідні складові, щоб стати Вели-
кою державою, як це було тисячу років тому. Але для 
цього, в першу чергу, слід впровадити ті елементи 
державного ладу, що привели Русь до Великої Київ-
ської Русі. І сьогодні вони присутні в Громадянській 
Республіці.

Ось основні орієнтири, які мають бути вектором 
розвитку України:

1. ФОРМА ПРАВЛІННЯ — Громадянська республіка.
2. ЕКОНОМІЧНА ПЛАТФОРМА — градієнтна еконо-

міка. Це означає, що чим більший рівень капіталу, 
тим більше має бути в ньому державного сектору чи 
державного регулювання. Тобто, державної відпо-
відальності та державного контролю. А чим менший 
рівень капіталу, тим, відповідно, більше лібералізму. 
Тобто рівень втручання має зменшуватися, і при пев-
ному рівні взагалі повинен бути відсутній.

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНА ПЛАТФОРМА. Всі при-
родні багатства України (земля, надра, біоресурси) 

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

є власністю не лише громадян, які там проживають, 
але також і наступних поколінь. Це справжній скарб 
нації. Всі несправедливі зазіхання на нього мають 
жорстко каратися.

4. СОЦІАЛЬНА ПЛАТФОРМА. Інтереси середнього 
класу — в першу чергу. Досить дозволяти олігархії 
зомбувати тупий люмпен і цим триматись при владі за 
допомогою демократичної системи виборів. В першу 
чергу наша цінність — це Громадянин, а не просто 
людина, яка вміє лише ходити, говорити, їсти та роз-
множуватися.

5. ПРАВОВА ПЛАТФОРМА. Справедливість має бути 
законною, а закон справедливим. Вся система зако-
нодавства повинна підлаштовуватися під існуючі 
поняття справедливості. Самі ж поняття справедли-
вості формуються Громадянами.

6. ДУХОВНА ТА МОРАЛЬНА ПЛАТФОРМА — розвиток 
традиційних сімейних цінностей. Міцна сім’я — це 
необхідна умова побудови здорового суспільства. 
Якщо буде міцна сім’я, то буде й міцна Батьківщина.

7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА. Ніяких блоків чи 
об’єднавчих союзів, ні з ким. Блокування із Заходом 
чи зі Сходом неминуче призводить до того, що країна 
впирається в глухий кут у своєму розвитку, котрий 
гальмуватиме рух до Великої України. Якщо країна 
хоче бути великою, то вона повинна САМА подолати 
всі перешкоди і досягти високого рівня розвитку. А 
після того, як Україна стане високорозвиненою краї-
ною, вона має стати лідером Східної Європи.

8. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СУСПІЛЬСТВІ. В Громадянській 
республіці держава є не “надбудовою”, а основою 
усіх видів суспільних відносин. І якість цієї основи 
цілковито залежить від громадян.

Громадянська Республіка має показати світові 
подальший шлях політичного та соціального про-
гресу. Вона повинна стати наступною ланкою розви-
тку людства (монархія — демократія — Громадянська 
Республіка). Чим швидше світом опанують принципи 
Громадянської Республіки — тим менше соціальних 

катаклізмів зазнає цивілізований світ.

Питання 4: 
Яким чином держава буде регулювати великий 

приватний капітал? А не призведе це до дроблення, 
або виведення?

Відповідь: Держава в справи бізнесу, в тому числі 
і великого, втручається завжди і всюди. Якщо в справи 
бізнесу держава не втручається, то тоді сам бізнес втру-
чається у справи держави. До певної міри одночасний 
вплив держави на бізнес і бізнесу на державу є всюди. 
Це тільки в дитячих книжках про демократію і ліберальну 
економіку держава не втручається у справи бізнесу і не 
повинна цього робити.

Яким чином здійснюється державне регулювання 
чи втручання в справи капіталу?

Відповідь: У держави для цього є велика кіль-
кість інструментів. І фіскальних, і митних, і дозвільних, і 
заборонних, і протекційних, і методів прямого контролю 
(участь в капіталі або пряме управління, націоналізація 
чи приватизація).

Через податки держава може збільшувати або зменшу-
вати ділову активність загалом. Через систему заборон та 
дозволів держава може впливати на окремі сегменти біз-
нес-середовища або, навіть, і окремі суб’єкти господарю-
вання. Методів і механізмів дуже багато. Їх важко навіть 
всі перерахувати, а не тільки розповісти про них.

А не призведе регулювання держави до дроблення 
чи виведення капіталу?

Відповідь: Так, призведе, якщо державна еконо-
мічна політика направлена саме на дроблення та виве-
дення капіталу. І, навпаки, якщо держава хоче розвитку 
економіки, то процес регулювання здійснюється саме в 
цьому напрямку. А якщо влада знаходиться в руках олі-
гархії, як зараз в Україні, то через державні інструменти 
контролю досягається результат максимального спри-
яння розвитку тих секторів економіки, які знаходяться 
під контролем або належать олігархії, яка при владі.

ЖАБА ЧИ ПРЕКРАСНА КНЯЗІВНА?

Кожен з нас мріє жити краще. А дехто бажає пере-
творити своє життя на казку. Щоб була скатертина-само-
бранка, чарівна паличка чи мати кувшин з джином і хтось 
за нас вирішував усі життєві проблеми. Та це тільки у казці 
жаба перетворюється у прекрасну царівну. А от у житті 
якраз навпаки.

На кожні передвиборчі перегони висуваються доблесні 
козаки і мудрі правителі вже 30 років поспіль. І кожен 
кандидат обіцяє почути кожного, подолати корупцію та, в 
придачу, епоху бідності. Заявляють, що тарифи зависокі і 
народ ледь виживає. Нам авторитетно заявляють, що свого 
газу достатньо для потреб українців і ми не повинні пла-
тити за нього європейську ціну. Нам обіцяють запустити 
економіку та створення тисяч нових робочих місць, щоб 
люди не їздили на заробітки за кордон, і розвивали свою 

державу, а не чужу...
А після виборів казка закінчується і виборці отримують 

товсту або худу, але слизьку і противну жабу, яка тільки 
мерзотно квакає, жре у три горла, грабує країну тишком 
та робить усе, аби Україну перетворити на болото, а усіх 
незгодних добровільно чи примусово змусити або змири-
тися з життям на болоті, або покинути країну у пошуках 
кращої долі. І тепер жаба нам розповідає з усіх теле-
екранів чи шпальт газет, що не усе так і погано в Україні, 
що, виявляється, війни немає, що реформи відбуваються 
за планом і ми ось-ось попадемо у світле майбутнє. Але 
оскільки владі непросто, то треба трохи почекати, потер-
піти. Затягнути пояси та не лізти у політику і не заважати їм 
працювати. Влада точно знає, як нам краще жити і робити!

І здається, цьому театру абсурду не має кінця і краю. 
Але це не так. Бо сьогодні вже усе більше громадян почи-
нають розуміти, що Україні потрібні радикальні реформи 
економіки, правоохоронних органів та військова реформа. 
Навіть, двірник та таксист розуміє, що реформа економіки 
- це коли відкриваються нові виробництва або модерні-

зують старі. Реформа економіки - це коли з’являються 
нові робочі місця і грошей у кишені людей стає більше. 
Реформа економіки - це коли підприємці займаються 
бізнесом, а не відбиваються від перевіряючих та контро-
люючих органів. Реформа економіки - це коли податкове 
законодавство просте, зрозуміле і прозоре.

Реформа правоохоронних органів - це коли громадяни 
довіряють поліції, коли злочини розкриваються і пока-
рання неминуче. Коли суди судять по справедливості, а 
закон завжди справедливий. А якщо ні, то геть таких суд-
дів. Ми усі живемо в одній спільній країні. Ну і наостанок 
реформа армії - це, звісно, зробити так, щоб кожен грома-
дянин був захисником держави. Щоб він знав військову 
справу і постійно підтримував військові навички. Щоб 
кожен громадянин у будь-який момент мав стати на захист 
Батьківщини. Професія військового повинна бути пре-
стижна і високооплачувана. 

Україна - не болото. Радикальні реформи потрібні Укра-
їні. Досить балачок. Обіцяєш - зроби, не можеш - не обіцяй!
_____________________________________________________

Дмитро Тацій
  член Ради ГО «Поступ»

ників не має себе вести брутально і по-дебільному.
Збройні сили України здійснюють захист від зовніш-

нього ворога, натомість сили Національної поліції Укра-
їни захищають нас зсередини.

Кожен, хто знаходиться на території України, повинен 
відчувати безпеку та захист від будь-яких злочинних 
посягань. Саме відчуття захищеності має стати крите-
рієм оцінки роботи поліції.

Однак, людина, яка не відчуває себе захищеною, не 
може захищати інших.

Отже, повна безладність та абсурдність керівної сис-
теми НП України призводить до того, що люди не тільки 
масово звільняються, але й нові кадри не дуже хочуть 
йти працювати, розуміючи, що потім ще доведеться 
звільнятись через суд.

Саме тому як ніколи постає питання про реформу 

правоохоронної системи (органів внутрішніх справ) та 
суттєвих у ній змін, а єдиним принципом реформи орга-
нів внутрішніх справ має бути принцип захищеності.

_____________________________________________________
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