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

№ 997
11.01.22-17.01.23 Громадянські середи відкриті для всіх і проходять 

щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  у  Фейсбуці.
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РОЗГЛЯД 
ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Є дві беззаперечні істини. Потужна країна - це 
потужна економіка. На потужні країни ніхто не нападає, 
вони самі нападають. 

І є ще одна істина. Яку поки не всі усвідомили. 
Потужна економіка - це свобода підприємництва. І в 
першу чергу - свобода підприємництва малого та серед-
нього бізнесу. 

І є дуже простий спосіб різкого підняття економіки. 
Це перевірено на країнах, які були в подібних до Укра-
їни умовах. Це повне звільнення від усього контролюю-
чого і перевіряючого бізнес, плюс дуже проста подат-
кова система. 

Тобто те, що треба робити по економічній реформі в 
Україні, мабуть, всім ясно. 

А що наша влада? 
Нарешті українська влада подала сигнал, що вона 

буде робити із економічними реформами. 
Є такий пан, який називається Данило Гетманцев. Він - 

голова податкового комітету Верховної Ради України. Фак-
тично він є ідеологом сучасної української економіки. 

І от він дав інтерв’ю, пояснив, що влада буде робити 
задля проведення економічних реформ. 

НІЧОГО НЕ БУДЕ РОБИТИ!
Під час війни «не на часі». Хоча світовий досвід каже, 

що якраз під час війни найпростіше робити найсклад-
ніші реформи. 

А після війни які будуть реформи? 
Ось що каже сам пан Гетманцев. 

ЗАПИТАННЯ. 
Які зміни можуть відбутися у оподаткуванні у 2023 

році? Чи є плани й надалі прибирати запроваджені у 
2022 році пільги, змінювати податкові ставки тощо.

ВІДПОВІДЬ. 
Істотних змін не планується. Але локальні, ясна річ, 

будуть. Це, насамперед, ті зобов’язання, які взяла на себе 
Україна у рамках нового меморандуму з МВФ. Йдеться про 
відміну пільгової ставки на рівні 2% для третьої групи 
єдиного податку, про поновлення повноцінних податко-
вих перевірок, про повернення штрафів за невикорис-
тання касових апаратів (РРО), про вдосконалення сис-
теми спрощеного оподаткування в цілому та про запуск 
автоматичного обміну податковою інформацією. 

То що? Чекаємо, коли сьогоднішнім нашим кермани-
чам насниться, що треба робити радикальні економічні 
реформи в Україні? Щоб держава почала розвиватись?

Чи чекаємо наступних виборів, коли наступні «слуги 
народу» доповзуть до влади? І почнуть слугувати Укра-
їні, а не олігархії? 

А якщо наступна «слуга» буде така ж сама чи та ж 
сама? Що тоді будемо робити?

Знову чекати чи знову майданити?

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

КУДИ ВЕДЕ УКРАЇНУ ГЕТМАНЦЕВ 
І КОМПАНІЯ?

Недовіра громадян до влади - 
це перша ознака, що влада брехлива!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО 

ПОСТУПІВСЬКОГО 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ 
«ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!»

Мета каналу - об’єднати однодумців, створити 
майданчик для людей, яким небайдужа країна! 

Учасники каналу - це люди, котрі прагнуть 
будувати Велику Україну! 

 https://t.me/zavelykuukrainu

Не забудьте натиснути на кнопку 
«ПРИЄДНАТИСЬ»!
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Кожна родина в Україні має два бюджети, перший - 
бюджет сім’ї, другий – бюджет громади. Розглянемо оби-
два, перший зрозумілий для кожного і не потребує комен-
тарів, усе, чим реально ми можемо володіти, - і є сімейний 
бюджет. Другий бюджет – є бюджетом громади і, нібито, 
стосується сім’ї, але є незрозумілим і аморфним, проте, 
саме другий бюджет відіграє основну роль нашого буття.

Кошти громади – усе, що не входить в перший бюджет, 
тобто садочки, школи, лікарні, дороги, водойми, ліси і усі 
зелені насадження, центри дозвілля, багатоповерхові 
будинки, прибудинкові території, комунікації (вода, водо-
відвід, електроенергія, газ), тобто УСЕ те, що не є вашою 
приватною власністю.

Ви користуєтеся усіма благами цивілізації і сплачуєте 
за це непомірну ціну – власним життям і податками, то 
чому ви так недбало ставитися до себе, дозволяючи орга-
нам місцевого самоврядування обкрадати вас, вирішуючи 
за вас, як вам жити, що купувати і по якій ціні. Можливо, 
вам придбаний товар чи послуга не підходить, або занадто 
велика ціна на неї, АЛЕ вам продають її за ваші гроші і за 
ваш життєвий час. Ви довіряєте свій життєвий час тим, хто 

Пані послом України в Болгарії стала фахівчиня із 
сексології та дорогоцінних прикрас Олеся Ілащук. Без 
досвіду в дипломатії. Не працювала на державних поса-
дах. У МЗС України сказали, що це питання потрібно 
адресувати Офісу президента. Так пишуть наші ЗМІ. І це 
питання розкручується в мережах.

Наша позиція проста.
Питання державних кадрів – виключна прерогатива 

влади. І не має значення, хто і як до кадрових рішень 
ставиться. Влада має нести повну відповідальність за 
свої призначення. За ефективність роботи тих, кого 
призначила. 

А може ця послиця – коханка найвпливовішої людини 
в Болгарії? Від якої все залежить! Про це ж не будуть у 
газетах писати. А може в неї дар Божий у дипломатії? 

безжально вас грабує, набиваючи свої кишені, влаштову-
ючи своє життя за ваш рахунок.

В той же час ваші діти не отримують бажаного вами 
догляду і виховання у садочках, і навчання у школі, у 
вашому містечку немає лікарні і центру дозвілля, тарифи 
на послуги ЖКГ є надмірними і неякісними, що впливає на 
ваше життя і добробут, кошти бюджету йдуть на послуги, 
які вам зовсім не потрібні, або не на часі, але вам їх про-
дали за найвищу ціну.

Хто винен? Вина в діях органів місцевого самовряду-
вання – депутатського корпусу і виконавчого комітету, 
створеного депутатським корпусом, повноваження якого 
не контролюються вами, та, навіть, при контролі і розу-
мінні, що вас відверто грабують, ви не можете нічого вді-
яти, довести свою правоту у непотрібності робіт чи послуг 
за надмірно високою ціною. Ви розумієте, що на ваших 
податках, зароблених вашим життєвим часом і зусиллями, 
наживаються, що працюють відкати, але ви - не орган досу-
дового розслідування і доказів для заяви про вчинення 
кримінального правопорушення у вас обмаль. Ви без-
правні у нібито правовій демократичній державі, але це не 
може відбуватись вічно, громадянин є вічною складовою 
держави і він буде вирішувати свою долю на свою користь, 
не нівелюючи права інших.

Що робити? Для здійснення безперервного права гро-
мадян необхідно «живе управління», на кшталт принципів 

Тільки той, хто керує країною, може оцінювати 
кадрову політику. Всі інші мають оцінювати загальний 
РЕЗУЛЬТАТ дій влади. Нехай хоч чортів з рогами призна-
чають, якщо вони будуть ефективними. 

Опоненти скажуть: «Тоді лікуємось у машиністів 
потягів, так зручніше, вони ж колись ходили до лікаря».

Так! Якщо машиністи потягів будуть лікувати краще, 
ніж дипломовані спеціалісти, то так - підемо до них 
лікуватись. Головне, щоб була можливість вибору: йти 
до машиніста чи дипломованого доктора.

Але якщо все-таки ходять до лікарів, а не до машиніс-
тів, то значить, що машиністи не лікують, бо їм ніхто не 
довіряє. Лікує не диплом, а фахівець. А фахівець - це не 
завжди диплом. Хоча в більшості випадків диплом дає 
певні передумови. 

«ЯКЩО ЛІКАР СКАЗАВ В МОРГ, ТО В МОРГ»

КАДРОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Після перемоги Україна зміниться! Ми відбудуємо Укра-
їну, відновимо, зробимо сильнішою та красивішою! Такі 
думки зараз у багатьох українців. Ми вже з нетерпінням 
чекаємо того часу, коли закінчиться війна нашою перемо-
гою, і ми повернемося до мирного життя та будемо відбу-
довувати нашу країну.

Під час війни, коли я дізнавався про масштаби руйну-
вань та завданої шкоди ворогом, я для того, щоб заспо-
коїти себе та не зійти з глузду, заспокоював себе тим, що 
так, війна - це погано, кляті орки знищили півкраїни, але це 
вже і так усе було старе та неефективне. А от після пере-
моги ми відбудуємо нове, комфортне та енергоефективне 
(будинки, школи, підприємства, мости та дороги). І таким 
думкам є реальні підстави і надії.

Прямі збитки від агресії РФ оцінюють на рівні щонай-
менше $700 млрд. А якщо говорити про прямі та непрямі 
збитки, загальна сума завданої шкоди перевищує $1 трлн. 
Для України - це фантастичні суми і без підтримки світової 
спільноти відновлення нашої держави нереальне. Прогре-
сивний світ засудив загарбницькі дії Росії та наклав санк-
ції і заморозив закордонні активи Російської Федерації 
для передачі їх на відновлення України. Наразі відомо, що 
у світі заморожено близько $300 млрд російського Цен-
тробанку. Ще 150 млрд російської номенклатури або вже 
заарештовані, або знаходяться під процедурами накла-
дання арештів.

Таким чином, можна сподіватися, що після закінчення 
війни в України буде, за що відбудовувати та відновлювати 
країну.

Але ж ми розуміємо, що загроза з боку Московії не зні-
меться після припинення бойових дій. Це буде тимчасове 
затишшя і загроза з боку такого сусіда буде постійно висіти 
над Україною, як Дамоклів меч. А значить, в нас є єдиний 

БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ БУДЕ 
ТРИВАТИ

громадянської республіки, коли кожен громадянин управ-
ляє своїми податками, що перебувають і віданні органу 
місцевого самоврядування, приймаючи рішення через 
свого делегата – на місцевому рівні, прямим, електронним 
волевиявленням, реалізуючи своє право і обов’язок гро-
мадянина на користь своєї родини і громади, у вільній, 
незалежній Україні.

____________________

Коментар до статті

Максим Твердохліб
голова Ради  ГО «Поступ»
Так. Стаття гарна. І цікава. Але, на мою думку, 

кінець не до кінця розкритий. Люди можуть подумати, 
що має бути щось на зразок прямої демократії. Коли 
всі питання вирішують всі - скопом. Але Громадян-
ська республіка - це не пряма демократія. Це пряме 
делегування. Яке можна у делегата забрати в будь-
який момент, якщо він себе неправильно веде. Це і є 
головним в новій системі. Якщо делегат почав не так, 
як хоче громадянин, працювати, то громадянин його 
може миттєво прибрати. І делегат втрачає свої владні 
повноваження. І не треба чекати п’ять років до нових 
виборів.

_____________________________________________________

І ніякого значення не повинно бути, є у призначенця 
диплом чи немає, пройшов він конкурс чи ні. Друг він, 
сват чи кум Президента чи ще когось - НЕ МАЄ ЗНА-
ЧЕННЯ! Головне - результат роботи. 

Але ж наша влада демонструє результат, що країна 
продовжує прямувати в безодню. Тоді дійсно, може 
кадрова політика повністю провальна. І призначення 
послиці саме з цієї опери. Але всі розбори польотів 
мають бути тільки після перемоги. Бо під час війни такі 
розбори принесуть більше шкоди

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

шлях - це побудова Великої України, що є потужною дер-
жавою з розвинутою економікою та сильною армією, як 
запорукою незалежності.

І тут треба розуміти, що будь-які кошти, які Україна 
отримає на відновлення країни, рано чи пізно закінчаться. 
І якщо не почати реформувати економіку вже зараз, коли 
в нас найкращий момент з точки зору багатьох факторів 
(війна, підтримка світу тощо), то завтра, не зважаючи на 
фінансову підтримку, ми зможемо побудувати колоса, але 
на глиняних ногах. Економіка країни - це як кровеносна 
система в організмі людини, а гроші - це кров людини і 
від неї залежить життя людини. Не маючи потужної еко-
номіки, ми не зможемо побудувати сильну і незалежну 
армію, адже сьогоднішня війна яскраво показує, що без 
підтримки Заходу ми багато не навоюємо.

А тому, шановні громадяни, не розслабляємося надією, 
що в Україну хлинуть гроші і можна буде насолоджуватися 
життям. Ні! Це лише початок другого етапу боротьби за 
побудову Великої України. _____________________________

Дмитро Тацій
  член Ради ГО «Поступ»

Артур Муляр
  член Виконкому ГО «Поступ»

mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006145482978

