
Додайте сюди величезні витрати держави на організа-
цію процесу контролю таких підприємців, утримання 
офісів, зарплати чиновників. Все  це дуже дорого і 
ніколи не окупиться з мізерних податків мікро-підпри-
ємців. 

Малий бізнес - це масштаб одинокого МАФу чи неве-
личкої крамниці біля дому. Тут має бути мінімальний 
рівень контролю, а саме: сплачені податки чи ні. Реє-
страція та закриття такого бізнесу може бути макси-
мально простою, зрозумілою та прозорою - дозвіл на 
ведення бізнесу і все. Перевірки з боку контролюючих 
органів можуть бути лише як реакція на чисельні скарги 
споживачів, а не постійними візитами. Ніяких книг 
обліку, залишків, інкасацій, РРО. Все це просто вбиває 
дрібний бізнес, не даючи абсолютно ніяких переваг ні 
державі, ні споживачеві. 

На середньому рівні держава вже більш тісно співп-
рацює з підприємствами. Але це не контроль, як ми 
звикли сьогодні, а саме співпраця, підтримка та кори-
гування напрямку розвитку бізнесу згідно з планами 
розвитку економіки та суспільства.  Наприклад, якщо 
акцент в державі йде на переробці сільськогосподар-
ської продукції, то вона не стимулює розвиток продажу 
сировини. Навпаки - надає дешеві кредити, знижені 
податкові ставки саме на  переробку, а не продаж сиро-
вини, підштовхуючи підприємця до такого взаємовигід-
ного існування. А коригування згідно з планом розвитку 
суспільства - це в першу чергу чітка стратегія розбудови 
майбутнього громад, міст, регіонів, згідно з якою знову 
ж таки влада направляє середній бізнес. Конкретний 
приклад: у центрі мегаполісу не вистачає продуктових 
магазинів. Логічною буде підтримка функціонування 
тут саме такого бізнесу, а не будь-якого іншого, ігнору-
ючи потреби громади. Важливо, що жорсткого контролю 
все ще немає, а є  лише підтримка,  консультування та 
вплив через систему преференцій у веденні виду діяль-
ності, що вигідна суспільству і економіці країні.

Великий капітал. Ось вже саме тут і потрібен справ-
жній жорсткий контроль з боку влади. Великий бізнес 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

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

№ 942
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щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  в  Фейсбуці.
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Економічна реформа має бути спрямована на вста-
новлення Градієнтної економіки!

Займатися бізнесом в Україні чесно та прозоро стає 
все важче - безперервна зміна законодавства, поява 
нових податків та зборів, обов’язкові РРО, постійні 
“візити” численних контролюючих органів, а незабаром 
- ще й зняття мораторію на податкові перевірки.  Влада 
однією рукою пише стратегії економічного розвитку 
країни, а іншою рукою вижимає із бізнесів максимум 
грошей та не дає їм можливостей розвиватися, розда-
ючи преференції та послаблення лише “своїм” - олігар-
хічним підприємствам. Реальна економічна реформа 
такому керівництву країни не потрібна, більше того – 
відстунє, навіть, бачення, якою вона може бути.

А от у “Поступу” є бачення, що дозволить після при-
ходу до влади провести швидкі та ефективні  реформи, 
спрямовані на досягнення результатів.  Це  - градієнтна 
економіка — економічна платформа, згідно з якою чим 
вищий рівень підприємництва, тим більший контроль з 
боку держави. І навпаки, чим менший рівень підприєм-
ництва - тим менший контроль. 

Найдрібніші – мікро-підприємці (самозайняті особи) 
- взагалі мають бути позбавлені контролю з боку дер-
жави, сплати податків, оформлення паперів, ліцензій на 
підприємницьку діяльність, тощо. Навіщо “зрізати” і так 
мізерні доходи умовної продавчині пиріжків, чоботяра, 
бабці, що продає свою городину? Їх мета - це прокор-
мити себе та родини, що, навіть, вигідно державі, адже 
мікро-підприємці не лише самі собі створюють робочі 
місця, а ще й виготовляють продукцію чи послуги. Коли 
ж самозайнятого обтяжують та контролюють, це призво-
дить лише до того, що людина йде в тінь, продовжуючи 
займатися бізнесом нелегально. А на додачу ще й  стає 
на біржу праці, де отримує виплати з податків інших. 
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завжди лізе в політику. Транснаціональний -  тим паче. 
І лобіює він там лише власні інтереси, нехтуючи інтер-
есами суспільства, адже його пріоритет простий - отри-
мання максимального прибутку. 

Держава ж має виступати тут третьою стороною, що 
змушує великий бізнес звертати увагу на соціум і  не 
допускає появи олігархічних структур у владі. Тобто 
такий контроль допоможе уникнути ситуацій, коли 
олігарх розрізає черговий завод на металобрухт, адже 
йому вигідніше розпродати його так, ніж вкладатися в 
модернізацію. А цим він лишає тисячі сімей без доходу. 
Або коли міжнародна мережа відкриває в місті десятки 
піцерій, витісняючи місцевий дрібний та середній біз-
нес.

Водночас великий бізнес у градієнтній економіці 
має бути певним, що отримує з боку держави не лише 
контроль, а й підтримку та патронат, якщо розвива-
ється узгоджено з інтересами суспільства й економіки.  
Наприклад, держава може політичними важелями  
допомагати  активній експансії вітчизняного  великого 
бізнесу за межами країни.

Саме так схематично виглядає справедлива та дієва 
градієнтна економіка, до якої мають в результаті при-
вести економічні реформи в Україні. Єдина проблема 
- олігархія при владі сьогодні. Олігархія, яка все вибу-
довує навпаки, надаючи шалену свободу своїм великим 
капіталам, та всіляко пригнічуючи малий та середній 
бізнеси, абсолютно ігноруючи справжні інтереси сус-
пільства та фактори економічного росту.
_____________________________________________________

Павло Шпильовий
    член ГО «Поступ»

До складу Виконкому ГО «Поступ» включено 
Міщенка В.Л.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

https://www.facebook.com/spilevoj
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Я хочу нагадати ті часи, коли Росія напала на Чечню в 
1994 році, ця країна (маючи розмір та чисельність насе-
лення в сорок разів менші, ніж в Україні, станом на 2002 
рік 1 103 686 осіб) дала таку відсіч, що кампанія розтяг-
нулась на три роки, а чисельність загиблих військовос-
лужбовців РФ нараховує біля 50 000 осіб.

Наші військові неодноразово довели, що вміють вою-
вати не гірше інших країн, а свій обов’язок захищати 
свій дім та Батьківщину вони ставлять вище, ніж власне 
життя.

Отже, для того, щоб не відчувати на собі паніки та 
розуміти, як все відбувається, потрібно лише, дивлячись 
новини та читаючи інтернет, підключати мозок, а також 
здоровий глузд.

Ніхто не може стверджувати зі 100% вірогідністю, 
що РФ не нападе відкрито на нас, але наша країна, наші 
ЗСУ готові дати належну відсіч, а підрозділи ТРО (тери-
торіальна оборона) провести злагодження і підтримати 
наших бійців.

До речі, хочу відзначити, що вже набрав сили Закон 
України «Про основи національного спротиву», згідно 
якого формуються підрозділи ТРО з цивільних осіб, з 
ними укладаються відповідні контракти та проводяться 
військові навчання.

Таким чином, наша країна готова дати відсіч будь-
якому агресору, а ГО «ПОСТУП» продовжуватиме буду-
вати сильну та незалежну Україну!
_____________________________________________________

Захист Вітчизни, незалежності 
та територіальної цілісності України, 

шанування її державних символів 
є обов’язком громадян України.

Стаття 65 Конституції України

В країні все частіше з екранів телебачення та інтер-
нету лунає про те, що РФ накопичує свої війська на кор-
доні з Україною та є вірогідність того, що ворог почне 
напад після Нового року, а наші війська, в свою чергу, 
не здатні зупинити противника.

Ну, насамперед, хочу звернути увагу всіх ПОСТУ-
Півців та інших громадян, хто ще не відчув на собі, що 
настала пора змін, на той факт, що Україна перебуває 
на війні вже вісім років. За цей час не тільки повністю 
кількісно та якісно змінились наші Збройні сили України 
(далі - ЗСУ), але й підросло нове покоління чоловіків та 
дівчат, які боронять нашу країну.

Всі ті, хто каже, що ми не в змозі протистояти Росії, 
мабуть забули, що ми вже це зробили, ще в 2014 році, 
але тоді ми були голі та босі, зброї майже не було так 
само, як і армії, в тому розумінні, як ми її бачимо сьо-
годні.

ВОРОГ НЕ ПРОЙДЕ!!

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!
Матеріал підготовлено на підставі розбору
 Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Витяг з Доктрини:
Розділ VII. ВЕЛИКА УКРАЇНА 

Після свого становлення Громадянська респу-
бліка перестає бути метою, а стає засобом. Саме 
тому слід чітко визначити, якій меті цей засіб слу-
гуватиме. 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 кадро-
вих, Україна має всі потенційні необхідні скла-
дові, щоб стати Великою державою, як це було 
тисячу років тому. Але для цього, в першу чергу, 
слід впровадити ті елементи державного ладу, що 
привели Русь до Великої Київської Русі. І сьогодні 
вони присутні в Громадянській Республіці.

Ось основні орієнтири, які мають бути вектором 
розвитку України:

1. ФОРМА ПРАВЛІННЯ — Громадянська респу-
бліка.

2. ЕКОНОМІЧНА ПЛАТФОРМА — градієнтна еко-
номіка. Це означає, що чим більший рівень капі-
талу, тим більше має бути в ньому державного сек-
тору чи державного регулювання. Тобто, державної 
відповідальності та державного контролю. А чим 
менший рівень капіталу, тим, відповідно, більше 
лібералізму. Тобто рівень втручання має зменшу-
ватися, і при певному рівні взагалі повинен бути 
відсутній.

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНА ПЛАТФОРМА. Всі при-
родні багатства України (земля, надра, біоресурси) 
є власністю не лише громадян, які там прожива-
ють, 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 розмножуватися.

5. ПРАВОВА ПЛАТФОРМА. Справедливість має 
бути законною, а закон справедливим. Вся система 
законодавства повинна підлаштовуватися під існу-
ючі поняття справедливості. Самі ж поняття спра-
ведливості формуються Громадянами.

6. ДУХОВНА ТА МОРАЛЬНА ПЛАТФОРМА — розви-
ток традиційних сімейних цінностей. Міцна сім’я 
— це необхідна умова побудови здорового суспіль-
ства. Якщо буде міцна сім’я, то буде й міцна Бать-
ківщина.

7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА. Ніяких блоків чи 
об’єднавчих союзів, ні з ким. Блокування із Захо-
дом 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 високороз-
виненою країною, вона має стати лідером Східної 
Європи.

8. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СУСПІЛЬСТВІ. В Громадян-
ській 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 роз-
витку людства (монархія — демократія — Грома-
дянська Республіка). Чим швидше світом опанують 
принципи Громадянської Республіки — тим менше 
соціальних катаклізмів зазнає цивілізований світ.

Питання 13: 
Чому у нас в країні все валиться!? Коли інші кра-

їни Європи розвиваються! Природні ресурси багаті, 
нація інтелектуальна, менталітет, вважаю, теж 
хороший, щоб бути високорозвиненою нацією, а не 
рабами, якими нас хочуть зробити! Виходить, що 
наші високопоставлені мужі самі продажні? Це що, 
теж ментальна характеристика? Або вони «сци-
кливі».

Відповідь: Відповідь одна - влада олігархів в дії, 
отримання надприбутків за рахунок держави.

Валиться у нас все тому, що це вигідно олігархії, 
всі державні підприємства, які могли б наповнювати 
держбюджет (але це тільки в теорії, бо держбюджет 
постійно розкрадається) штучно банкрутуються, для 
майже безкоштовного привласнення олігархією та 
їхніми представниками. Олігархія не зацікавлена в 
розвитку країни.

Те, що винуваті, звісно, олігархи та їхні посіпаки, це 
безумовно. Але хто їх допустив до влади? Хто їх тер-
пить при владі вже 30 років? Хто не може об’єднатись 
в єдину силу та усунути від влади всіх цих пройдис-
вітів? Хто боїться вийти із зони комфорту? Хто стоїть 
в черзі, щоб вступити в організацію, яка хоче побуду-
вати Велику Україну? (Питання риторичні).

Олігархія - це поєднання влади і бізнесу. Олігархія 
є природним наслідком демократичної системи влади, 
яка діє за формулою: гроші - вибори - прихід до влади 
- повернення грошей із прибутком - знову вибори.

Дмитро Каленюк
   член ГО «Поступ»

Скажи це голосно! Поширюй!

«Поступ» - це єдина 
організація яка:
1. Знає головну проблему України.
2. Має план по вирішенню цієї проблеми.
3. Реально рухається згідно плану.

«Поступ» припинить знущання над 
українцями, падіння України в прірву. 

Швидкість цього дійства залежить і від тебе.
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