
Три роки як Україна живе по-новому. 25 травня 2014-го, після Революції гідності, 
українці надали величезний «кредит довіри» Петрові ПОРОШЕНКУ: він переміг у 
першому турі позачергових президентських виборів за підтримки 54,7% виборців. 

Українцям було чимало обіцяно. Більшість із нас мали величезні очікування. 
Сподівалися на зміни, за які на Майдані віддали свої життя Герої Небесної сотні й 
дістали поранення близько тисячі людей.

Та минуло три роки — й нова «влада Майдану» перетворилася на владу 
абсолютної меншості.

Усі соціологічні дослідження свідчать, що ставлення до нинішньої влади (і 
центральної, й місцевої) не просто погане, воно — безнадійне.

Згідно з результатами опитування, проведеного у травні 2017 року соціологічною 
групою «Рейтинг»,  настрої громадян України виглядають так: лише 13% оптимістів 
вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку; 76% опитаних 
стверджують, що у неправильному; кожен десятий не визначився із відповіддю (не 
можуть підібрати адекватної оцінки того, що відбувається? — Авт.).

Нинішні очільники держави мають колосальні показники НЕДОВІРИ: прем’єрові 
В. ГРОЙСМАНУ не довіряють 82% українців, президентові П. ПОРОШЕНКУ — 81%, 

генпрокурору Ю. ЛУЦЕНКУ — 81%, спікерові А. ПАРУБІЮ — 78%.
Цифри вельми показові з огляду на «ювілейні дати» — три роки президентства 

Порошенка та рік урядування Гройсмана. А якщо взяти до уваги ще й «популярність» 
А. ЯЦЕНЮКА як лідера ще одної провладної партії, яка має рейтинг менший за 
статистичну похибку, то висновок такий: ВЛАДА ПОВНІСТЮ ВТРАТИЛА СУСПІЛЬНУ 
ЛЕГІТИМНІСТЬ!!! 

Вкрай низький рівень довіри до владних структур в Україні продемонструвало 
й інше опитування, проведене у квітні цього року соціологічною службою «Центр 
Разумкова». За результатами цього дослідження: Уряду довіряють 12,8%, не 
довіряють 81,9%; Національному банку, відповідно, — 11,7% і 81,5%; Верховній 
Раді, — 9% і 86,6%; прокуратурі — 9,5% і 83,3%; судам — 7% і 86,6%.

Показово, що перевибори парламенту як спосіб виходу із такої сумної ситуації вже 
понад рік підтримує не більше 50% населення. Тобто суспільство, скажімо так, не 
зовсім готове підтримати «перевибори за будь-яку ціну», та, вочевидь, має багато 
запитань до нинішньої парламентської опозиції як альтернативи діючій владі.

Отже, на часі — потреба в опрацюванні НОВОГО СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО 
ПОРЯДКУ ДНЯ ДЛЯ УКРАЇНИ, який би визначив подальшу стратегію руху країни та 
об’єднав проукраїнську і проєвропейську складові суспільства.

Три роки Порошенка:
ВИШУКАНЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
ЛИЦЕМІРСТВО

«Горе вам, … лицеміри!»

Обіцяного три роки чекають, 
а на четвертий забувають?

Три роки президентства: про що «забув» Порошенко
Що обіцяв і що з цього виконав п’ятий Президент України за 
три роки своїх повноважень?

Читайте на 4 шпальті

Нові добрі справи «Рідної країни»
Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» продовжує 
проводити просвітницькі, культурні, освітні, спортивні, 
туристичні заходи. Що ми встигли зробити впродовж останніх 
кількох місяців?

Читайте на 2—3 шпальтах

Нагадаємо, Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» працює над розробкою Національної стратегії «План дій для України» і закликає 
небайдужих громадян долучитися до її створення. Детальніше про стратегію читайте на сайті WWW.RIDNA.IN.UA у розділі «Наші проекти». 

А тим часом, спираючись на поради наших співвітчизників, команда «Рідної країни» напрацювала світоглядний 
ДЕКАЛОГ, тобто десять заповідей, українського політика (державного службовця) — ЧИТАЙТЕ НА 4-й ШПАЛЬТІ 



2

×ÅÐÊÀÙÈÍÀ
ШЕВЧЕНКІВ КРАЙ СТАЄ БЛИЖЧИМ

8 квітня, у День довкілля, команда «Рідної країни» 
за участю лідера партії Миколи ТОМЕНКА, керівника 
Черкаської обласної організації Володимира ГРЕСЯ 
та численних однодумців долучилася до толоки у 
Шевченківському національному заповіднику в Каневі. 
Разом з працівниками заповідника прибрали територію 
навколо Тарасової світлиці — першого народного музею 
Кобзаря.

Керівники руху «Рідна країна» наголосили, що підтримка 
подібних акцій у Шевченківському заповіднику буде 
постійною. Зокрема, у планах — перекриття даху Тарасової 
світлиці. Микола ТОМЕНКО запропонував поєднати 
співпрацею два Канівські заповідники - історико-культурний 
і природний — щоб якомога повніше розкрити історичний 
і туристичний потенціал краю. Тоді відвідувачі мали би 
гарну нагоду не лише вклонитися могилі Шевченка, а й 
ознайомитися з унікальністю Канівських гір та й чудового 
довкілля загалом.

***
На травневі свята за підтримки Канівського природного 

заповідника у с.Прохорівка на Канівщині Черкаське 
представництво «Рідної країни» впорядкувало «стежку 
українських класиків», що пролягає біля дуба Шевченка, 
сосни Гоголя й могили видатного українського вченого, 
першого ректора Київського університету Михайла 
Максимовича.

Як відомо, Максимович мешкав неподалік Прохорівки, 
на хуторі Михайлова гора, з 1845 року й до самої смерті 
у 1873-му. Це було улюблене місце українських геніїв 
у середині ХІХ століття. Зокрема, кілька разів Михайла 
Максимовича навідували Тарас Шевченко й Микола Гоголь. 
За переказами, гостюючи у свого друга Максимовича, 
Шевченко під величезним кількасотлітнім дубом на 
Михайловій горі написав поему «Марія». Тут Кобзар провів 
свої останні дні на волі - влітку 1859-го у Прохорівці його 
заарештували, примусивши залишити Україну. А Микола 
Гоголь у цих місцях почув від селян про панночку-відьму – 
згодом переказ ліг в основу повісті «Вій». Сосну, під якою 
любив відпочивати письменник, і досі називають Гоголевою. 
«Редкая птица долетит до середины Днепра!», – ці відомі 
рядки з «Вечорів на хуторі поблизу Диканьки» Гоголь 
також написав у Прохорівці, адже в цих місцях навесні ріка 
розливалася вшир на півтора десятки кілометрів.

«У наших планах — максимально сприяти тому, щоб 
цей унікальний маршрут на Черкащині – не лише місцями 
спочинку Великого Кобзаря, а і місцями його відпочинку та 
спілкування з друзями – став популярним та доступним для 
усіх бажаючих», - зазначив керівник Черкаської організації 
Громадського руху «Рідна країна» Володимир ГРЕСЬ. 

Приймальня Черкаської обласної
партійної організації:
тел. (068) 798-84-98. 

ÊÈ¯Â
ЗДОРОВ’Я Й ДУХОВНІСТЬ — ПОЧАТОК УСЬОМУ 

Національна бібліотека України для дітей нещодавно 
відсвяткувала 50-річчя. Лідер Громадського руху «Рідна 

країна» Микола ТОМЕНКО та голова Київської міської 
партійної організації Олександр ФЕДОРЕНКО тепло 
привітали працівників бібліотеки з ювілеєм, подякували 
за підтримку просвітницьких проектів «Рідної країни». 
Зокрема, за спільне проведення Всеукраїнського 
конкурсу дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий 
погляд»; спільну просвітницьку акцію на День Злуки для 
київських школярів — екскурсію до Музею-вагона злуки 
УНР та ЗУНР на залізничній станції Фастів. І, звичайно, за 
участь у толоці біля Тарасової світлиці в Каневі. 

Микола ТОМЕНКО у вітальному слові зазначив, що 
наступний ювілей бібліотеки неодмінно має відбутися 
у країні, де влада не вклонятиметься «трійці» з гривні, 
євро й долара, а більше шануватиме «трійцю духовності» 
— освіту, науку та культуру. Гості залишили на згадку 
про зустріч подарунки: книги, радіомікрофони, настільні 
ігри.

1 червня «Рідна країна» традиційно вітала юних киян 
та киянок із Днем захисту дітей, влаштувавши для молоді 
різноманітні конкурси, естафети, спортивні змагання. 

***
П’ятий рік поспіль команда «Рідної країни» бере 

участь у благодійному проекті «Пробіг під каштанами». 
Цьогоріч у спільному пробігу взяли участь команди 
Київського міського осередку партії «Громадський рух 
Миколи Томенка «Рідна країна», громадської організації 
«Муніципальна ліга Києва»  та Національної бібліотеки 
України для дітей. П’ять кілометрів дистанції команда 
5-й рік поспіль долає для допомоги дітям із вродженими 
вадами серця: на кошти, зібрані під час пробігу, 
організатори купують медичне обладнання й матеріали 
для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ 
України.

«Ми постійно займаємося втіленням благодійних 
проектів і вважаємо за честь кожного року брати участь 
у «Пробігу під каштанами». Для нашої команди це не 
тільки спосіб передати кошти хворим дітям, але й прояв 
активної життєвої позиції та патріотизму. Переконаний, 
що більшість учасників сьогоднішнього пробігу солідарні 
зі мною», — зазначив після пробігу керівник Київської 
організації «Рідної країни» Олександр ФЕДОРЕНКО.

Приймальня Київської міської 
партійної організації:
тел. (063) 954-02-15. 

ÊÈ¯ÂÙÈÍÀ 
ЗДОРОВИМ І СПОРТИВНИМ БУТИ МОДНО!

Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» 
привітав мешканців Славутича з 30-річчям міста та Днем 
захисту дітей. Лідер партії Микола ТОМЕНКО та керівник 
Київської обласної партійної організації Євгеній СУСЛОВ 
нагородили подарунками кращих молодих спортсменів і 
переможців міських конкурсів та змагань. 

Вже кілька років команда «Рідної країни» активно 
співпрацює з містом чорнобильців Славутичем та 
є співорганізатором освітніх, культурологічних та 
спортивних заходів у цьому місті. А лідер руху Микола 
ТОМЕНКО був ініціатором відновлення низки соціальних 
програм для чорнобильців, зокрема, для працівників 
зони відчуження. 

Добрі справи 
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×ÅÐÍ²Ã²ÂÙÈÍÀ
ВІДКРИЛИ ПЕРШИЙ У СВІТІ МУЗЕЙ

МИКОЛИ КОСТОМАРОВА
16 травня 200-річчя ідеолога Кирило-Мефодіївського 

товариства Миколи Костомарова було позначене 
гучними народними гуляннями та урочистим відкриттям 
музею-садиби видатного історика. Перший громадський 
і єдиний у світі музей Костомарова почав діяти в селі 
Дідівці Прилуцького району Чернігівської області, де він 
свого часу мешкав із дружиною Аліною Крагельською.

До 2008 року садиба залишалася занедбаною, влада 
про неї геть не згадувала. Упродовж мало не 10 років 
голова Фонду «Рідна країна» Микола ТОМЕНКО, почесний 
президент Благодійного фонду «Європа» Валерій ДУБІЛЬ 
та декан юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Іван ГРИЦЕНКО 
працювали над відродженням пам’яті про великого 
українця. Нині будинок відремонтований, працюють 
експозиції, присвячені життю Миколи Костомарова та 
діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.

На урочистостях заслужена артистка України Жанна 
БОДНАРУК наголосила, що Музей-садиба Миколи 
Костомарова є унікальним об`єктом, оскільки створений 
без бюджетних коштів, тож із гордістю може називатися 
громадським музеєм. Крім того, за словами ініціатора 
цього проекту Миколи ТОМЕНКА, подальшу долю музею 
вирішуватиме лише місцева громада. 

«На прикладі цього музею ми показали владі, що 
все добре виходить, коли ви, як сказав колись Євген 
Чикаленко, любите Україну не лише до глибини душі, а й 
до глибини кишені!» — сказав Микола ТОМЕНКО. Лідер 
«Рідної країни» закликав місцеву владу долучитися 
бодай до поліпшення інфраструктури, щоб туристи мали 
можливість комфортно сюди дістатись, аби відвідати 
єдиний у світі Музей Костомарова.

ÄÎÍÅ××ÈÍÀ 
УКРАЇНСЬКЕ ВКРАЙ ПОТРІБНЕ НА ДОНЕЧЧИНІ!

Один із керівників Громадського руху «Рідна країна» 
Михайло ПОЖИВАНОВ та голова Одеської обласної 
партійної організації Микола КОНОВСЬКИЙ спільно 
з Федерацією греків України відвідали Донеччину. 
Громадські діячі побували у Маріуполі, Урзуфі та Сартані.

Михайло ПОЖИВАНОВ передав міським шкільним 

бібліотекам власні наукові напрацювання, просвітницькі 
проекти Фонду «Рідна країна» та презентував перший 
український переклад метавізантійської поеми Віцендзоса 
Корнароса «Еротокрит». Представив поему автор 
перекладу, відомий поет Василь СТЕПАНЕНКО. Усього до 
закладів освіти було передано понад 80 комплектів книг.

«Сьогодні Громадський рух «Рідна країна» взяв на 
себе відповідальність нести українське в усі куточки 
України. Нас тепло й натхненно приймали скрізь на 
Донеччині, тож висновок: такі зустрічі дуже потрібні, 
позаяк бракує промоції саме українських літературних, 
культурних та наукових напрацювань, які, безперечно, 
варті уваги широкого загалу», — наголосив Михайло 
ПОЖИВАНОВ. 

Нагадаємо, «Рідна країна» вже не раз проводила 
різноманітні просвітницькі заходи на Сході України, 
показуючи приклад, як без бюджетних коштів можна 
об’єднувати Україну. 

ÕÅÐÑÎÍÙÈÍÀ
ПРОВІДНІ НАУКОВЦІ ХЕРСОНЩИНИ ОБГОВОРИЛИ

ЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ В КРАЇНІ
28 квітня за ініціативи очільника Херсонського 

представництва Фонду «Рідна країна» Михайла 
ЛИНЕЦЬКОГО та керівника обласної партійної організації 
«Рідної країни» Тараса БУКРЄЄВА у Херсонському 
державному аграрному університеті відбувся «круглий 
стіл» на тему: «Якою має бути екологічна політика 
держави» за участю провідних вчених Херсонщини. Захід 
був проведений в рамках обговорення Національної 
стратегії «План дій для України», яку нині розробляє 
«Рідна країна».

Науковці обговорили Національну стратегію та 
поділилися власними ідеями щодо врегулювання 
екологічної ситуації в країні. Зокрема, акцентували 
увагу на питаннях мораторію щодо продажу землі 
сільськогосподарського призначення; створення 
земельної біржі й наведення урядом порядку з 
орендованою землею; створення земельного кадастру 
кожної області; незбалансованості екологічного 
та земельного податку; на проблемі будівництва 
сміттєпереробних заводів та роздільного сортування 
сміття. Йшлося також про шляхи врегулювання 
промислового вилову риби та проблеми охорони й 
відновлення гідроекосистем.

За підсумками «круглого столу» директор Інституту 
післядипломної освіти і дорадництва Херсонського 
державного аграрного університету, доктор 

сільськогосподарських наук Олександр АВЕРЧЕВ 
запропонував створити робочу групу, до якої увійдуть 
провідні науковці Херсонщини, для створення «дорожньої 
карти» з рекомендаціями в царині реформування 
конкретних напрямів екологічної політики.

***
У с. Надеждівка Білозерського району Херсонської 

області заклали перший на півдні України екологічно 
чистий, сертифікований за європейськими стандартами 
сад волоських горіхів.

Сергій КОРОТЧЕНКО — приватний підприємець і 
представник херсонської команди «Рідної країни». На 
10 гектарах землі він вирощуватиме американський 
сорт волоського горіха за інтенсивною технологією. 
Фермер вже закупив 2300 сертифікованих саджанців. 
Сорт Чандлер добре приживається в наших кліматичних 
умовах і дає чудові врожаї горіхів.

Сад допомагали висаджувати представники 
Херсонської обласної та Київської міської організацій 
«Рідної країни». 

Приймальня Херсонської обласної 
партійної організації:
тел. (066) 177-91-39.

ÕÌÅËÜÍÈ××ÈÍÀ 

ПОДІЛЛЯ — КРАЙ ДЛЯ
ОЗДОРОВЛЕННЯ І ТУРИЗМУ 

В м. Сатанів за ініціативи керівника Хмельницької 
обласної організації Громадського руху «Рідна країна» 
Івана ГЛАДУНЯКА відбувся «круглий стіл», де в 
рамках обговорення Національної стратегії «План дій 
для України» дискутували про розвиток туристичних 
можливостей нашої країни. Зокрема, на прикладі 
створення унікального лікувально-діагностичного 
комплексу «Арден Палац» було показано, як у співпраці 
з інвесторами та місцевою владою можна створити одну 
з найбільших у Східній Європі оздоровниць. 

 «Рідна країна» вже втілила на Хмельниччині чимало 
своїх туристично-просвітницьких проектів: у Кам’янці-
Подільському, Меджибожі, Подільських Товтрах. Тож 
Хмельницька область — одна із найбільш представлених 
у загальнонаціональному проекті «7 чудес України».

Приймальня Хмельницької обласної
партійної організації:
тел. (0382) 70-90-47.

«Рідної країни»



Ãàçåòà Ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ãðîìàäñüêèé ðóõ Ìèêîëè Òîìåíêà «Ð³äíà êðà¿íà» 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: Серія КВ №22686-12586Р, видане 26.04.2017 р.

Відповідальна: Бондаренко О.Ф. Дизайн і верстка: Борисюк В.А. Обсяг — 1 умовний аркуш. Наклад — 100 000 екз.
Віддруковано у ТОВ «МЕГА-Поліграф»  Замовлення №54764 Газета розповсюджується безкоштовно

Петра ПОРОШЕНКА журналісти назвали президентом, який забагато обіцяє. 
Зважаючи на те, що більша частина його президентського терміну вже позаду, експерти 

стверджують: обіцянки переважно залишилися красивими словами. 
Всім вкарбувались у пам’ять його слова: «Якщо мене оберуть Президентом України, я 

буду грати чесно і продам концерн «Roshen». Або: «Ми повернемо курс долара, як мінімум, 
до економічно обґрунтованого. Курс не має бути вище 10 гривень за долар». Чи таке: 
«Антитерористична операція не може і не буде тривати два–три місяці. Вона повинна 
і буде тривати години». А ще – обіцянки про дерегуляцію, деофшоризацію, деолігархізацію 
і ще багато різних «де-»…

На противагу критикам, прихильники називають головним досягненням Президента 
запровадження з 11 червня 2017 року безвізового режиму з ЄС. Проте, мало хто згадує, 
що П. ПОРОШЕНКО обіцяв це зробити ще в перший рік свого президентства, тобто у 2015-
му: «Можливість вільно подорожувати до Європи дасть якнайшвидше запровадження 
безвізового режиму з ЄС протягом уже першого року мого президентства. До кінця ж 
терміну моїх повноважень розраховую добитися необхідних політичних рішень з боку ЄС 
та розпочати переговори про повноцінне членство України в Європейському Союзі, щоб 
жити в «сім’ї вольній, новій». 

Ми вирішили зупинитися на аналізі лише офіційного документа — передвиборчої 
програми кандидата на пост Президента України П.О.ПОРОШЕНКА, опублікованої на сайті 
Центрвиборчкому. Що ж іще обіцяв Петро ПОРОШЕНКО у разі свого обрання, і чого, як 
виявилося, марно чекали українці три роки поспіль? 

До вашої уваги – НЕВИКОНАНІ обіцянки нашого гаранта.

Цитата з передвиборчої 
програми кандидата на 

пост Президента України
Петра ПОРОШЕНКА

АНАЛІЗ 

«Стану гарантом збереження 
щойно відновленої парла-
м е н т с ь к о - п р е з и д е н т с ь к о ї 
форми правління, за якої Уряд 
формується коаліцією фракцій та 
депутатів. Не претендуватиму на 
повноваження більші, ніж ті, на 
які ви мене оберете».

Не виконано. Фактично, Порошенку вдалося 
реалізувати свій план цілковитого контролю не лише 
над виконавчою та законодавчою гілками влади, а й 
над судовою. Ухвалені зміни до Конституції України 
в частині правосуддя закріпили, як мінімум, до 2018 
року утворення, реорганізацію, ліквідацію судів, а 
також переведення суддів з одного суду до іншого — 
за Президентом України. Тобто, фактично, Президент 
буде керівником і судової системи, що суперечить 
базовим принципам стримувань і противаг та 
розподілу влади. 

«Забезпечу повне перезаван-
таження влади. Докладу 
всіх зусиль у рамках своїх 
конституційних повноважень, 
щоб до кінця 2014 року відбу-
лися дострокові парламентські 
вибори суто на пропорційній 
основі за відкритими списками».

Не виконано. «Повне перезавантаження» влади не 
вдалося: люстрація провалилася, політику і бізнес 
так і не розділили, а кадрова політика – найбільш 
скритикована як експертами, так і суспільством. 
26 жовтня 2014 року відбулися позачергові вибори 
народних депутатів України, проте за старою, 
змішаною системою: 225 депутатів обиралися в 
загальнодержавному багатомандатному окрузі за 
виборчими списками від політичних партій, а інші 
225 — за мажоритарною системою в одномандатних 
округах.

«Має відбутися децентралізація 
влади. Громади на місцях 
отримають більше прав і грошей 
на реалізацію повноважень. 
Виконавча влада в областях 
належатиме не призначеним 
згори «губернаторам», а ви-
конкомам, сформованим облра-
дами, обраними людьми».

Не виконано. Посади «губернаторів» залишилися, 
призначає їх, як і раніше, Президент.   

«У якості першочергового внесу 
до Верховної Ради закон про 
парламентську опозицію».   

Не виконано. Жодного законопроекту з цього питання 
не підготовлено. Поняття «опозиція» та «коаліція» в 
Регламенті Верховної Ради досі відсутні. 

«Аграрна галузь може стати 
точкою прориву для української 
економіки».

Не стала. «Проривом» Порошенка у цій галузі можна 
назвати лише зобов’язання України за черговий 
транш МВФ скасувати мораторій на продаж земель 
сільгосппризначення.

«Структура власності ЗМІ стане 
прозорою, а конкурентне 
середовище в цій сфері — 
посилене. Створення суспільного 
телебачення є на порядку 
денному як невідкладне питання».

Демонополізація медіа так і не відбулася, ключові 
українські олігархи мають вже по 5-8 телеканалів, 
через що вони прямо диктують генеральну 
політичну лінію в інформаційному мовленні 
каналів. «UA:Перший», як база для суспільного ТБ, 
здебільшого ретранслює закордонний багатосерійний 
«секонд-хенд», а не створює новітній якісний 
український продукт. 

«Звичайно, я за збільшення 
зарплат, пенсій і стипендій. За 
збереження і примноження 
всіх соціальних виплат, 
передбачених чинним законо-
давством, «дітям війни», 
«афганцям», «чорнобильцям», 
інвалідам, одиноким мамам, 
сиротам. Я за потужні грошові 
вливання в освіту. За доступність 
кваліфікованої медичної допомоги 
для всіх громадян…»

Насправді, усі три роки президентства Порошенка 
відзначилися скороченням та призупиненням 
багатьох соціальних пільг і виплат. Водночас 
бюджетні витрати на утримання високопосадовців (у 
тому числі Президента та його Адміністрації) щороку 
зростають на сотні мільйонів гривень. А зарплати 
урядовців, депутатів та інших чиновників зросли від 
кількох до сотень разів.
 

«Маю і власний досвід в економіці 
як господарник, який свого часу 
створив чимало робочих місць. 
Добре знаю, як примножити 
наше національне багатство та 
наповнити бюджет». 

Офіційною доповіддю Програми розвитку ООН про 
розвиток людського потенціалу за 2016 рік зафіксовано 
катастрофічно низький соціально-економічний та 
гуманітарний статус України у світі: ми — 84-ті серед 
188 країн. Цей показник - нижче середнього для країн 
Європи та Центральної Азії. Крім того, ООН звітує, що 
в Україні близько 60% населення живуть за межею 
бідності, що визначається як фактичний прожитковий 
мінімум. А лише рік тому називалася цифра у 50%.

«Антикорупційна люстрація 
судових, правоохоронних, 
податкових і митних органів. 
Встановлення публічного 
контролю за призначенням і 
діяльністю суддів і створення 
системи їхнього автономного 
функціонування, незалежного 
від законодавчої та виконавчої 
гілок влади».

Не виконано. Лише кілька прикладів: досі 
працюють судді Конституційного Суду, які, згідно 
з Постановою Верховного Суду від 2 грудня 2014 
року, мають бути звільненими за участь у так 
званому «конституційному перевороті» та зміні 
конституційного ладу. 315 тисяч гривень на місяць 
– такий новий «соціальний стандарт» введено в 
Україні з 1 січня 2017 року законом «Про судоустрій 
і статус суддів», йдеться про бюджетну зарплату 
українських суддів. Не забуваймо і про «особливі 
пенсії», тобто щомісячне довічне грошове 
утримання суддів, яке може становити до 90% 
зарплати.

«Антимонопольний комітет має 
стати ключовим економічним 
регулятором. Поле його 
діяльності — від забезпечення 
вільної конкуренції у великому 
бізнесі до гарантій малому 
підприємництву. Так само це 
стосується якості та вартості 
послуг в житлово-комунальній 
сфері, де теж орудує жахлива 
монополія».

Монополія на ринку житлово-комунальних послуг 
зберігається і донині. Окрім того, українці на 
контрольованій Україною території змушені платити 
удвічі більші тарифи, ніж мешканці окупованих 
територій, через взаємовигідні торговельні 
стосунки між українською владою і окупаційною 
«владою» ОРДЛО.

«Зняти «корупційний податок» 
на економіку. Соціально 
відповідальний бізнес має 
платити податки до бюджету, а 
не хабарі окремим чиновникам. 
Кількість податків слід скоро-
тити, ставки — зменшити, всі 
офшори — перекрити».

Жоден пункт не виконано. Кількість податків 
та розмір хабарів, навпаки, збільшились. Щодо 
офшорів, то, як відомо, і сам Президент став 
фігурантом корупційного скандалу з офшорами, 
який нічим не закінчився, бо виявилося, що 
створення офшорів для бізнесу Порошенка «було 
необхідним».
 

«Пріоритетом стануть політична 
та дипломатична боротьба 
за повернення тимчасово 
окупованого Криму, збереження 
територіальної цілісності 
України, для чого глава держави 
повинен чути голос кожного 
регіону нашої соборної країни».  

Не виконано. Декларативні заяви не підтверджені 
жодною державною програмою. 

«Окремої ваги питання — 
забезпечення енергетичної 
незалежності, диверсифікація 
поставок газу».

Показовою у цьому сенсі є вугільна афера з так 
званою схемою «Роттердам+», або, як уже можна 
сказати, афера низки олігархів та посадових осіб 
як з боку України, так і з боку окупованих територій. 
Як виявилося, Україна на рівні керівництва 
держави (як мінімум, Президента, прем’єра та 
їхнього оточення) у змові з Рінатом Ахметовим 
та його компанією, а також за домовленості з 
представниками незаконної «влади» ДНР та ЛНР, 
не один місяць забезпечували Україну вугіллям 
з окупованої території, яке закуповується за 
набагато нижчою ціною, аніж та, що передбачена 
формулою «Роттердам+» та закладена у тарифах 
для українських громадян. До речі, генпрокурор 
Ю. Луценко під час свого звіту у парламенті схему 
закупівлі вугілля за формулою «Роттердам+» назвав 
корупційною загрозою. 

На виконання передвиборчих обіцянок у ПОРОШЕНКА є ще два роки. Згідно зі ст. 103 розд.V 
Конституції України, чергові вибори Президента відбуваються в останню неділю березня 
п’ятого року його повноважень. Тобто, вони мають бути призначені на 31 березня 2019 року. 
Якщо народ не вирішить інакше!  
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Як засвідчує життя, жодна програма, 
навіть найкраща у світі, залишиться на папері, 
якщо її немає кому втілювати. За три роки 
президентства Порошенка ми стали свідками 
провалу його кадрової політики: залучення у 
владу заробітчан-іноземців — провал; прихід 
менеджерів від олігархів — крах; призначення 
за партійними квотами — знову невдача.

От і виходить, що владу треба формувати 
не за надуманими критеріями, а на основі 
професійності, патріотизму і досвіду, що 
дозволить сформувати з таких посадовців 
досвідчену, патріотичну і відповідальну 
владу. 

Політики й державні службовці мусять 
розуміти своє суспільне призначення, 
а громадяни — оцінювати не лише їхні 
професійні, а й патріотичні та етичні якості.

Громадський рух Миколи Томенка 
«Рідна раїна» сформулював ДЕКАЛОГ, 
тобто десять заповідей, українського 
політика (державного службовця):

1. Шануй і пропагуй історію свого народу.
2. Вивчай державну мову — говори 

українською.
3. Підтримуй українські церкви.
4. Зміцнюй військову потужність держави 

— допомагай армії.
5. Шануй національну освіту — навчай 

своїх дітей в Україні.
6. Реформуй охорону здоров’я власним 

прикладом — лікуйся в українських медичних 
закладах.

7. Мандруй Україною — розвивай українські 
туризм і курорти. 

8. Купуй українське — підтримуй 
національну економіку.

9. Люби Україну не тільки серцем, а й 
своїм гаманцем. 

10. Живи і працюй так, аби щодня можна 
було з гордістю відповісти на запитання: «Що 
я зробив для України?»

Ці десять заповідей увібрали в себе 
світоглядні цінності та морально-етичні 
орієнтири, котрими живуть люди, які 
об’єднались у Громадський рух Миколи 
Томенка «Рідна країна».

Як засвідчує життя, жодна програма, українською.

або Десять заповідей для
політиків і держслужбовців

Петра ПОРОШЕНКА журналісти назвали президентом, який забагато обіцяє. «Антикорупційна люстрація Не виконано. Лише кілька прикладів: досі 

«Обіцяного три роки чекають, а на четвертий забувають?»

Три роки президентства:
про що «забув» Порошенко?

Ти поділяєш наші цінності? Тобі близькі наші погляди? Приєднуйся!
  На сайті партії WWW.RIDNA.IN.UA можна знайти координати і контакти 
обласних та міських партійних організацій, дізнатись наші новини і плани 
на найближче майбутнє, а також долучитися до нашої команди.

Як засвідчує життя, жодна програма, Як засвідчує життя, жодна програма, 

ДЕКАЛОГ


