
Моєю програмною метою є спонукання до активності свідомих громадян шляхом виплати  
їм конкретної грошової винагороди за конкретні суспільно-корисні  результати, тобто реалізація 
положень статей 3 та 5 Конституції України і, використовуючи існуючі  банківські системи еквайрінгу 
та систему надання адмінпослуг  BankID , щоб визначати реальний фінансовий внесок громадянина 
в економічний розвиток України, мотивуючи всіх учасників процесу до конструктивної співпраці.  

Постулати, що стали основою програми: 
1. Все, що мною пропонується, випробувано на собі,  воно існує, працює,  мені це 

подобається і не залишає мені приводу вважати себе нещасним (скігліті); 
2. Вибір певного лідера певною спільнотою свідчить про істинні прагнення. Якщо ви не 

впевнені у своїх намірах, вибирайте собі козла, щоб було через кого спокутувати свої гріхи; 
3. Визначення у визначеннях виключає непорозуміння та упереджує виникнення більшості  

зайвих проблем; 
4. Щастя є, варто навчитись бути щасливим; 
5. Влада є тягар відповідальності, який не всі готові на себе взяти; 
6. Політику варто максимально відігнати від економіки; 
7. Непідробна історія розвитку суспільства – історія розвитку технологій. Намагаючись 

творити історію своєї країни, треба надавати перевагу  розвитку новітніх технологій; 
8. Справедливість та добро не рівноцінні поняття; 
9. «Бабло» завжди перемагає Зло; 
10. Втомленість (стаж) не повинна бути мірою результатів праці; 
11. Закон є Закон,- суспільне правило, яке варто спершу навчитись виконувати; 
12. В соціальних інтернет-мережах більшість намагається бути кращими, виглядати 

мудрішими, тому варто надати можливість людям реалізувати свої наміри через інтернет- 
засоби, які спонукають їх бути кращими та мудрішими - гарнюніми; 

13. Якщо хтось розраховує на дармовщину -дурницю, той готовий розплатитися собою – 
свідомо стати дурнем, або мати справу з дурнями. 

14. Якщо моя програмна мета стане національною ідеєю, заперечувати буду, але не довго;) 
 

 В результаті, як мінімум, ми отримуємо: 
1. Зацікавленість громадян у використанні безготівкових розрахунків. 
2. Зацікавленість суб’єктів підприємницької діяльності (СПД) у застосування реєстраторів 

розрахункових операцій. 
3. Визволення громадян від руйнівного  (корупційного) рудиментарного стажового рабства. 
4. Можливість  оперативно управляти своєю особистою часткою суспільного капіталу (ОЧСК) 

безпосередньо через загальнодержавні електронні сервіси шляхом погодження на 
витрачання ОЧСК на конкретні управлінські ініціативи. 
 
Для початку  я пропоную: 

1. Розмежувати при обговоренні теми економічно значимі та маніпулятивні терміни(поняття), 
тобто максимально відокремити економіку від політики. 

2. Відкрити кожному громадянину персональний управлінський рахунок з можливістю 
доступу через електронні засоби надання послуг 

3. Мотивувати громадян нарахуванням  до ОЧСК грошової винагороди (кешбек, відкат) за 
ефективну фінансову та громадянську активність.  

4. Для зменшення вірогідності зловживання використовувати технологію блокчейн . 


