
Програмна мета (скорочений варіант без обґрунтувань) 

Повний варіант тут. 

1. Ідея 

Створення саморегульованої системи державного управління на основі: 

 зворотних зв'язків, що роблять неможливими свавілля і системну корупцію; 

 гармонійного поєднання інтересів (взаємної вигоди) держави, виробників, найманих працівників та 

інших громадян; 

 рівності базових прав і свобод на дії, переконання, життя, здоров'я, свободу, власність у всіх сферах 

діяльності в максимально широкому їх тлумаченні, 

що забезпечить: 

 стійке зростання ВВП; 

 поліпшення екологічної ситуації та збереження екологічної рівноваги; 

 стійке підвищення добробуту, рівня освіти, науки і культури, включаючи фізичну, рівня охорони 

здоров'я громадян; 

 поява у громадян підстав для гордості своєю країною. 

Принципи побудови системи управління 

2. Загальний підхід до усунення проблем 

Для усунення будь-якої проблеми необхідно усунути корінні причини, що її породжують. Усунеш 

причини – пропаде проблема. Боротьба з наслідками потрібна, але сама по собі нескінченна. 

Головною проблемою сьогодні є бідність народу. Причинно-наслідкові зв'язки див. схему. 

 
3. Взаємна вигода 

Повинно бути забезпечено поєднання інтересів держави, виробників, найманих працівників та інших 

громадян. Вигідне одним повинно бути вигідно і іншим. 

4. Права і свободи 

Умовою дотримання взаємної вигоди є рівність прав і свобод громадян. 

5. Вимоги до способу досягнення мети 

Перехід держави з одного стану в інший повинен бути безударним. Для безударного виконання будь-

якого завдання необхідно зробити не просто набір дій, але і дотримати розумну їх послідовність. Будинок 

треба будувати з фундаменту, а не з даху. 

6. Мінімальні вимоги до можновладців 

Можновладці повинні бути достатньо освіченими і психічно здоровими. Ці якості повинні перевірятися 

до виборів або призначення на посаду. Вони та їхні близькі родичі не повинні мати власності на засоби 

виробництва. 

7. Умови, необхідні для побудови системи управління 

1. Конституційна заборона мати власність на засоби виробництва: 

 депутатам, посадовим і службовим особам органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування (друга частина ст. 42 Конституції); 

 народним депутатам України (ст. 78 Конституції); 

 Президенту України (четверта частина ст. 103 Конституції); 

 членам КМУ, керівникам органів виконавчої влади (ст. 120 Конституції); 

 посадовим і службовим особам прокуратури (ст. 123 Конституції); 

 професійним суддям (друга частина ст. 127 Конституції); 

 родичам першого ступеня споріднення перерахованих вище осіб. 

2. Заміна застав кандидатів на виборні посади перевіркою рівня освіти, включаючи тестування, і 

психіатричним оглядом. 

3. КЗпП поширюється на всіх. Винятки ведуть до розвалу дисципліни і відповідних результатів роботи 

осіб, зазначених у Конституції. 

Погана дозвільна система 

 
Погана податкова система 

Корупція Держвласність на засоби виробництва 

Економічні проблеми 

Бідність 

https://drive.google.com/file/d/1JqMMuZcBK44Vf4LySwqx3h75L-ANQ98p/view?usp=sharing


4. Обмеження недоторканності осіб, зазначених у Конституції. 

5. Демонтаж системи радянської влади (територіальних рад і держадміністрацій). 

6. Президент отримує повноваження, достатні для виконання конкретно сформульованих пунктів його 

програми, які припиняються у міру їх виконання (влада під програму). 

8. Конкретні пропозиції щодо побудови системи управління 

1. Податкова реформа, концепція якої передбачає: 

 прив'язку сумарного обсягу надходжень до держбюджету до ВВП; 

 прив'язку сумарного обсягу надходжень до місцевих бюджетів до сумарної зарплати в населених 

пунктах. 

2. Прив'язка зарплат осіб, зазначених у Конституції, а також держслужбовців інспекцій, до середніх 

зарплат інших громадян країни або населеного пункту. 

3. Заміна дозвільної системи повідомною. 

4. Ліквідація і заборона держвласності на засоби виробництва. 

9. Послідовність реалізації 

1-й етап 

Заміна дозвільної системи повідомною 

1. Вивчення дозвільних систем країн-лідерів зростання економіки. 

2. Складання повного переліку типових ситуацій, в яких особи примушуються до сплати хабарів. 

3. Вивчення типових ситуацій і пропозицій щодо усунення корінних причин виникнення подібних 

ситуацій. 

4. Підготовка та випуск відповідних Правил. 

5. Ліквідація зайвих дозвільних органів (територіальних органів радянської влади і всієї системи 

державних адміністрацій). 

Початок зміни податкової системи 

1. Визначення розміру ВВП. 

2. Визначення сумарної величини податкових надходжень до держбюджету. 

3. Визначення частки ВВП, що отримується державою. 

4. Заміна всіх надходжень до держбюджету податком з продажів кінцевому споживачу. 

5. Перенаправлення всього прибуткового податку фізичних осіб органам самоврядування населених 

пунктів, в яких вони постійно проживають. Частка прибуткового податку не може перевищувати 

величини, встановленої на державному рівні. 

Очікувані результати виконання першого етапу 

1. Ліквідація двох з трьох джерел системної корупції (див. схему). 

2. Збіг вигоди громадян, юросіб, органів місцевого самоврядування та держави. 

3. Створення оптимального інвестиційного клімату. 

4. Зростання ринків праці, капіталу, товарів і послуг. 

5. Зростання зарплат і соціальних виплат через активізацію конкуренції виробників на ринку праці. 

6. Зниження цін як наслідок оптимізації податкової системи та зниження витрат на корупцію. 

7. Розширення номенклатури товарів і, як наслідок, поява можливості зниження мит на імпорт в міру 

появи своїх конкурентоспроможних товарів і послуг. 

Критерії готовності до переходу на другий етап 

1. Більше 90% виробленого конкурентоздатне на міжнародному ринку. 

2. Експорт перевищив імпорт. 

3. Безробіття не перевищує 2%. Попит на ринку праці перевищує пропозицію. 

4. Середня заробітна плата перевищила $ 1200. 

5. Більшість громадян підтримують приватизацію всіх засобів виробництва. 

2-й етап 

Приватизація державних засобів виробництва 

1. Приватизація засобів виробництва, починаючи з найменш прибуткових. 

2. Скасування граничної норми прибутку (крім монополій). 

Закінчення зміни податкової системи 

1. Заміна податків, крім податку з доходів фізосіб і мит на імпорт, податком з продажів кінцевому 

споживачу. 

2. Поступова ліквідація мит на імпорт, аж до повної, у міру появи своїх конкурентоспроможних товарів 

(послуг). 

3. Прив'язка розміру держбюджету, розмірів бюджетів органів держуправління до розміру ВВП, а 

розмірів річної зарплати працюючих в них чиновників, включаючи виборних, до середньої зарплати 

по країні. 



4. Формування бюджетів органів місцевого самоврядування із зібраних в населеному пункті податків на 

прибуток фізосіб, що проживають у ньому, і прив'язка розмірів зарплати працюючих у них 

чиновників, включаючи виборних, до розміру місцевого бюджету. 

Очікувані результати виконання другого етапу 

1. Ліквідація третього джерела системної корупції (див. схему). 

2. Поліпшення показників, перерахованих в очікуваних результатах виконання першого етапу. 

3. Зниження цін на імпортні товари після ліквідації мит на імпорт. 

4. Заповнення нових робочих місць працівниками, скороченими в держапараті і на приватизованих 

підприємствах. 

5. Україна стає країною з стійко високими темпами розвитку. 

6. Україна стає рівноправним партнером високорозвинених країн. 

7. Громадяни України пишаються своєю країною і майже всі стають її патріотами. 

Про терміни та умову виконання 

Після повної розрухи воєнного комунізму введення економічних свобод (НЕП) дозволило через три роки 

себе забезпечити, відновити експорт, ввести золотий червонець і залучити іноземний капітал. У нас 

повної розрухи немає. Тому виконання реально менш ніж за три роки. 

Умовою виконання є створення партії саморегулювання. 

30.04.18    О.В.Русанов 


