З АПРОШУЄМО
ПІДТРИМАТИ
П Е Т И Ц І Ї

Щоб випробувати інструмент електронних
петицій, передбачений новим законодавством про
звернення громадян, Українською Душевною
спільнотою запропоновано кілька петицій.
Запрошуємо наших читачів підтримати ці петиції:
1) Створити професійну контрактну армію,
скасувати призов.
2) Запровадити принцип презумпції
добросовісності платників податків, зменшити тягар
податкового обліку.
3) Розглядайте індивідуальні та колективні
звернення на засадах рівноправ’я, без створення
привілеїв для масових петицій!
Щоб не було розчарувань, треба пам’ятати, що
підписування петицій є грою на чужому полі, в гостях
у чиновників-демагогів. Повноцінного розгляду
заслуговують всі звернення, а не лише масові петиції.
Проте чиновникам вигідно твердити зворотнє
(читайте нижче листа Адміністрації Президента
України). Між тим дурні петиції набирають більше
голосів, ніж розумні, а збирання підписів за петиції
мало корелює з дискусіями у народі, тому
напрошується припущення, що потрібну кількість
голосів легко набирають лише петиції, інспіровані
кишеньковими політтехнологами влади. Станом на
сьогодні експериментальна безглузда петиція про
кримінальну відповідальність для політиків за брехню
набрала 322 підписи, а невдовзі з’явилася ще одна
петиція на ту саму тему, яка набрала 119 підписів. У
той же час розумна петиція про недискримінацію
одноосібних звернень порівняно з петиціями набрала
лише 8 підписів. Петиція про створення контрактної
армії набрала 152 лайки у фейсбуці, однак підписів за
неї поставлено лише 86.

Створити професійну контрактну армію,
скасувати призов

УКРАЇНСЬКА
ДУШЕВНА
СПІЛЬНОТА

Майбутнє військової справи – за стовідсотково
контрактними арміями. Повністю професійна армія
Сполучених Штатів Америки виграла десятки воєн,
зокрема, у Гренаді та Панамі. Повністю професійна
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Програмні цілі (основні принципи):
Утвердження індивідуальності та гласності;
пропаганда ідеологій креативного ідеалізму та
суверенітету особистості; відкрите вираження і
вільне поширення релігійних переконань
віруючими громадянами віросповідання (релігії)
Віри в Найвищу Цінність Людини; проповідь
одкровень; реалізація прав на свободу слова,
світогляду і віросповідання, на інформацію;
критика і подолання дискримінації за ознакою
масовості (колективності) та інших видів
протиправної дискримінації; захист і розвиток
вільної душі, прав, свобод, інтересів людини і
громадянина, суспільного блага, соціальних
цінностей, істини, віри, добра, відповідальності
перед Богом, народом, власною совістю,
здорового глузду та верховенства права.

армія Великої Британії дала відсіч вторгненню
призовної армії Аргентини на Фолклендські острови.
Урок був засвоєний: тепер у Аргентині професійна
армія. Україні також треба зрозуміти, що не має нічого
спільного з реальністю ниття про «російське
вторгнення через перехід до контрактної армії» з боку
лінивого та нігілістичного генералітету, який не хоче
і не вміє мати справу з вільними людьми. Росія
скористалася зовсім не політичною волею до
створення професійної армії, проте недостатньою
силою цієї політичної волі і, як наслідок – відсутністю
професійної армії в Україні.
Тому Україна має проявити рішучість у
прагненні скасувати призов. І це потрібно не тільки
для перемоги над агресором, але й для дотримання
принципу верховенства права (прав людини). Адже
суспільство не може відмежовуватися від
пацифістів – людей, які принципово обрали для себе
шлях відмови від насильства. Який може бути вояка з
того, хто не виконає наказ командира стріляти в
людей? Яке маємо моральне право примушувати до
служби в армії наших добропорядних співвітчизників,
які щиро переконані, що не може бути цілком
легітимною з точки зору природного права така
держава, яка примушує до несення військової служби
людей, не бажаючих воювати та вважаючих морально
неприйнятною для себе військову професію, пов’язану
з культом насильства, бездумної покори, безособової
однаковості та сповненим гордині поділом людей на
«своїх» і «чужих»?
Призов
є
імперсько-соціалістичним
пережитком і суперечить українським військовим
традиціям. Класик української літератури Тарас
Шевченко пише у поемі «Москалева криниця», що в
українській армії козаків служили добровольці, а
призов запровадила російська цариця.
Без запровадження професійної армії в Україні
не розпочнуться справжні ліберальні реформи. Армія
за призовом – це школа комунізму, примусу і корупції.
Юнаків – навіть переконаних пацифістів! –
примушують служити в армії всупереч їх бажанню та
переконанням. Несучи службу з-під палки в поганих
умовах, солдати бачать розкішне життя генералів. Не
дивно, що після демобілізації навчені армією чоловіки
приходять до влади, де зловживають насильством та
корупцією. Школою демократії та ринкової економіки
може стати тільки армія, в якій дисципліна та героїзм
гідно оплачуються за контрактом.
Всі президенти України обіцяли створити
контрактну армію і не виконували свою обіцянку.
Слабкість непрофесійних Збройних Сил України
спровокувала Росію на вторгнення.
Українська Держава не має піддаватися на тиск
корумпованого генералітету, який не вміє і не хоче
командувати вільними людьми у професійній армії,
боїться конкуренції, усунення від годівниці.
Просимо скасувати призов і створити
професійну контрактну армію в Україні.

Адреса петиції на сайті Президента України:
https://petition.president.gov.ua/petition/1457
Статистика: 86 підписів, 33 дні до кінця збору
підписів. Перелік осіб, які підписали електронну
Релігійний петицію №22/001457-еп від 01.09.2015 р. «Створити
бюлетень
№ 20 (82) професійну контрактну армію, скасувати призов»:
31.10.2015 Алексєєв Олександр Юрійович, Алла Попенко,
Антонова Антоніна Володимирівна, Бабex Володимир
Анатолійович, Бабак Микола Олександрович, Байдала
Максим Миколайович, Баш Константин, Богдан,
Болхов Дмитрий Александрович, Бородайчук
Олександр Васильович, Василиса Васильева, Велитяк
Михайло Михайлович, Вячеслав Снижко, Гайдаєнко
Зінаїда василівна, Гатала Руслан Ярославович,
Генералова Оксана Анатоліївна, Гладун Борис
Валерійович, Голуб Наталія Володимирівна, Гончар
Світлана, Гончар Сергій, Григорук Олександра
Михайлівна, Гридасова Мария Федоровна, Дегтярь
Александр Борисович, Доценко Павло Ігорович, Елен,
Ермак Станислав Анатольевич, Єгоров Сергій
Анатолійович, Живун Вадим Іванович, Заскалета Юрій
Олексійович, Иванова Анна Николаевна, Калашник
Александр Анатольевич, Клюско Віктор Йосипович,
Ковалевський Микола Миколайович, Комбаров
Максим Валерійович, Кононихін Михайло
Васильович, Коробчук Петро Ярославовия, Король
Людмила Николаевна, Лакіза Ольга Євгенівна,
Ларионов Михаил Петрович, Лебеда Борис
Леонідович, Литвинюк Альона Миколаівна,
Любинський Артем Андрійович, Матківський Андрій
Миколайович, Назарьев Евгений Игоревич,
Наталенко Олексій Миколайович, Наталья,
Нескоромний Андрій Валерійович, Новосельська
Iрина Сергiiвна, Олег, Ост Влад Антонович, Петренко
Олександр
Юрійович,
Петренко
Петро
Олександрович, Петрук Олександр Володимирович,
Підопригора Оксана Леонідівна, Попов Сергій
Миколайович, Примяк Іван Богданович, Прокофєв
Руслан Олександрович, Романенко Роман
Васильович, Сабат Назарій Ярославович, Самойленко
Сергій Анатолійович, Скуртенко Вячеслав
Михайлович, Сокольников Валерий Юрьевич, Соляр
Роман Мефодійович, Сорокін Артем Олександрович,
Стахов Юрій Вячеславович, Суххацкая Ольга
Петровна, Сябренко Володимир Миколайович,
Сябренко Наталія Олександрівна, Таразі Оксана
Миколаївна, Ткаченко Богдан Костянтинович,
Тонкая Екатерина Николаевна, Топчий Максим
Юрійович, Трегубов Антон Олександрович,
Українець Сергій Якович, Федоренко Тарас
Юрійович, Федько Світлана Олександрівна,
Цвинтарна Вікторія Костянтинівна, Цимбалюк
Максим Вікторович, Чернега Анатолий Петрович,
Шевченко Олександр Олександрович, Шеляженко
Юрій Вадимович, Штихно Олександр Вікторович,
Юлія Китайко Александровна, Юровська Ніна
Миколаївна, Янішевська Юлія Сергіївна, Ярослав
Барсуков.
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Запровадити принцип
презумпції добросовісності
платників податків, зменшити тягар
податкового обліку та звітності
Частину другу статті 67 Конституції України
викласти у такій редакції: "Кожен вважається
добросовісним платником податків, поки протилежне
не доведено поза будь-яким розумним сумнівом. Ніхто
не може зазнавати надмірного втручання у приватне
життя та внутрішні справи фізичних і юридичних осіб
з метою перевірки правильності сплати податків і
зборів чи примушений до ведення та подання звітності
у такій формі і з такою регулярністю, яка суттєво
ускладнює реалізацію правочинів, гальмує ритм життя
та господарської діяльності. Притягнення до
відповідальності за приховування майнового стану та
доходів не допускається, окрім як стосовно державних
службовців".
Адреса петиції на сайті Президента України:
https://petition.president.gov.ua/petition/674
Статистика: 72 підписи, 31 день до кінця збору
підписів. Перелік осіб, які підписали електронну
петицію № 22/000674-еп від 29.08.2015 р.
«Запровадити принцип презумпції добросовісності
платників податків, зменшити тягар податкового
обліку та звітності»: Абазин Сергей Николаевич,
Азорская Мрина Валентиновна, Андреев Никита, Білик
Олександр Олександрович, Білозерський Олег
Миколайович, Вітренко Володимир Вікторович, Вовк
Василь Миколайович, Вознюк Валерий Валериевич,
Гафітуліна Ірина Іванівна, Генералова Оксана
Анатоліївна, Гирич Сергій Іванович, Голошва Серій
Анатолійович, Гончар Тимофій Федорович,
Гончаренко Віталій, Городецький Віталій Йосипович,
Дребітко Володимир Михайлович, Евсеенко Андрей
Александрович, Захарченко Юрий Вячеславович,
Зубарєв Олександр Миколайович, Иванченко Сергей
Петр, Івасюк Володимир Ярославович, Казаров Андрій
Едуардович, Калайжи Евгений Александрович,
Каримов З.Г., Книш Василь Федорович, Кова Анна
Николаевна, Колганов Генадій Володимирович,
Колесник Андрей Юрьевич, Косяк Валерій
Анатолійович, Красношапка Вадим Витальевич,
Ларченко Лариса Борисівна, Лук'яненко Денис
Олександрович, Ляшенко Олексій Іванович,
Майборода Ирина Александровна, Мильман Вячеслав
Алексеевич, Мирзоев Эльдар Вагифович, Міткальова
Ірина Валентинівна, Непша Анатолій Анатолійович,
Ніколаєв Володимир Володимирович, Оксана, Панчук
Юрій Олександрович, Парасюк Віталій Степанович,
Пархоменко Сергій Миколайович, Петренко
Володимир Ілліч, Пешев Олег Михайлович, Пищейко
тетяна вячеславівна, Пічкур Володимир Михайлович,
Попович Василь Павлович, Рилач Юрій Валерійович,
Рогов Сергій Леонідович, Русаков Леонід Дмитрович,
Самойленко Сергій Анатолійович, Самошкин П.В.,
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Сапігура В'ячесла Вікторович, Сіренко Сергій
Анатолійович, Скляр Ростислав Віталійович, Стариков
Игорь Витальевич, Сугоняко Юрій Павлович, Таразі
Оксана Миколаївна, Тимків Н.П., Тіхонова Марія
Анатоліївна, фон Нордгейм Віталій Георгійович,
Храбан Олександр Анатолійович, Цicaр Денис
Михайлович, Черниш Евгенія Пилипівна, Шеляженко
Юрій Вадимович, Шульга Леонід Дмитрович, Юхник
Андрій Юрійович, Яковленко Игорь Александрович,
Яркін Михайло Олегович, July, Sydorenko Max
Valeriyovych.

Розглядайте індивідуальні та колективні
звернення на засадах рівноправ’я,
без створення привілеїв для
масових петицій!
Шановний Петре Олексійовичу!
Дозвольте висловити Вам стурбованість
запровадженням особливого статусу електронних
петицій і тим, що Ви маєте намір повноцінно
розглядати лише ті звернення, на підтримку яких
зібрано не менш як 25 000 підписів громадян.
Створення привілеїв для груп осіб великої
чисельності при розгляді звернень громадян
свідчить про прикру закритість влади для діалогу з
людиною, небажання чути індивідуальні розумні
голоси, демонструє індивідофобію – побоювання
повною мірою визнавати рівність прав груп осіб
будь-якої кількості, включаючи і групи у кількості
однієї особи.
Встановлюючи
дискримінаційні
до
одноосібності бар’єри, влада солідаризується із
егоїстичними лідерами, які збирають агресивні
корумповані натовпи, роздаючи подачки та брехливі
обіцянки, підбивають воювати за несправедливі
привілеї для себе за рахунок ущемлення прав інших,
не шукати порозуміння з іншими, а силою загнати всіх,
як стадо худоби, у певне стійло.
Просимо Вас, як гаранта прав і свобод людини,
забезпечити внесення змін у діюче законодавство з
тим, щоб петиції від однієї та більшої кількості осіб
розглядалися на засадах рівноправ’я, без створення
привілеїв для масових петицій.
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Адреса петиції на сайті Президента України:
https://petition.president.gov.ua/petition/639
Статистика: 8 підписів, 32 дні до кінця збору
підписів. Перелік осіб, які підписали електронну
петицію №22/000639-еп від 30.08.2015 р.
«Розглядайте індивідуальні та колективні
звернення на засадах рівноправ’я, без створення
привілеїв для масових петицій!»: Гаврилюк Богдан
Миронович, Гафітуліна Ірина Іванівна, Донской
Анатолий Николаевич, Куніцин Андрій
Андрійович, Павленко Володимир Валерійович,
Сєчіна Олена Сергіївна, Фудоришин Марія
Ярославівна, Шеляженко Юрій Вадимович.

Довідково. Аналогічне звернення було
положеннями прийнятого з ініціативи Президента
України Закону України «Про внесення змін до Закону
направлене Президенту України П. Порошенку
громадською організацією “Інститут душевної релігії”.
України «Про звернення громадян» щодо
електронного звернення та електронної петиції»
Публікуємо відповідь на це звернення з Адміністрації
Президента України, Приймальні Президента України Релігійний запроваджена можливість звернень громадян з
бюлетень
(вихідний номер № 22/040108-26 від 15.09.2015 р.).
№ 20 (82) електронними петиціями до Глави держави через вебОфіційного інтернет-представництва
31.10.2015 сайт
Голові громадської організації "Інститут
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
душевної релігії" Ю.В. Шеляженку.
Міністрів України та органів місцевого
Шановний Юрію Вадимовичу!
самоврядування. Метою ініційованого Главою держави
На Ваше звернення від 29.08.2015 до Президента
Закону є розширення можливостей реалізації права
України, у якому Ви висловлюєте занепокоєння
громадян на звернення до органів державної влади,
стосовно створення, на Вашу думку, привілеїв для
органів місцевого самоврядування, передбаченого
масових петицій і пропонуєте внести відповідні зміни
Конституцією України, із застосуванням ефективних
до законодавства, повідомляємо таке.
новітніх методів, зокрема шляхом електронної петиції
Сьогодні Україна прагне перетворити державне
та електронного звернення. Крім того, новий Закон
управління на більш ефективний, прозорий і
дає змогу унормувати можливість реалізації
підзвітний громадянам процес реалізації їх прав і
громадянами права на звернення до органів державної
свобод. Конституція України встановлює невичерпний
влади та органів місцевого самоврядування,
перелік форм безпосередньої демократії, через які
підприємств, установ, організацій незалежно від форм
громадяни беруть участь у здійсненні народовладдя.
власності шляхом подання звернень з використанням
У цьому контексті Основний Закон України гарантує
мережі Інтернет, що сприятиме економії часових та
кожному право на індивідуальні чи колективні
матеріальних ресурсів зазначених органів та
письмові звернення до органів державної влади,
громадян, а відтак, зростанню довіри населення до
органів місцевого самоврядування та посадових і
органів державної влади та органів місцевого
службових осіб цих органів.
самоврядування, їх посадових осіб. Новоприйнятий
Однак на сьогодні інформаційний розвиток
Закон розширює варіанти реалізації передбаченого
суспільства вимагає вдосконалення методів і форм
ст. 40 Конституції України права направляти
провадження комунікації з органами державної влади
індивідуальні чи колективні письмові звернення до
та органами місцевого самоврядування. Зокрема, у
органів державної влади, органів місцевого
світовій практиці широко застосовується така форма
самоврядування шляхом надання можливості
колективного звернення, як електронна петиція, що
подавати такі звернення у формі електронного
подається шляхом застосування новітніх
звернення, яке передається з використанням мережі
телекомунікаційних засобів, передбачає особливу
Інтернет, засобів електронного зв’язку. Покладена в
процедуру реагування адресата та підтверджує свою
основу зазначеного Закону ідея осучаснення
дієвість як механізм систематичного суспільного
законодавства України щодо реалізації права осіб на
діалогу. Електронна петиція як інструмент електронної
звернення до органів державної влади, органів
демократії передбачена і в правових актах Ради
місцевого самоврядування та посадових і службових
Європи, зокрема в Рекомендаціях CM/Rec(2009)1
осіб цих органів, в тому числі із застосуванням
Комітету Міністрів Ради Європи від 18 лютого 2009
ефективних новітніх методів комунікації, відповідає
року. Більше 70 держав використовують різні форми
суспільному попиту на посилення діалогу влади з
петицій до державних органів. Дослідження цінностей
народом. Дякуємо за Вашу пропозицію.
World Values Survey (2010-2014) показало, що
З повагою,
підписували петицію близько 68% людей, які живуть у
Заступник Керівника Приймальні К.Кокарєв.
Швеції, 72,6% у Швейцарії, 70% в Австралії, 60% в США
Виконавець: Остафійчук Сніжанна Геннадіївна.
і 68,2% у Великобританії. В арсеналі демократії петиції
є одним із колективних інструментів впливу громадян
Коментар редакції. У агітці про корисність
на процес прийняття рішень. Впровадження
петицій, підготовленій у Приймальні Президента
інформаційно-телекомунікаційних технологій в
П.Порошенка, навіть не відтворена декларативна
процесі подання петиції утворило нову форму
норма закону про те, що, якщо петиція не набере
політичної участі. Електронна петиція – це дієвий
потрібну кількість підписів, її все одно розглянуть як
механізм комунікації громадян з органами влади
звернення громадян. Натомість висуваються дві
шляхом застосування інформаційно-комунікаційних
цинічні тези. Механізм петицій означає "збільшення
засобів. Першим кроком у наближенні органів
довіри до влади" (кожному дали символічну кнопочку,
державної влади до інформаційних і технологічних
яку можна натиснути) і "посилення діалогу влади з
вимог суспільства є створення нормативно-правових
народом" (владі сильно хочеться полегшити собі
життя, бо рахувати натиски кнопочок не так складно,
основ для розвитку цієї сфери. У зв'язку з набранням
як говорити з людьми про складні проблеми по суті).
28 серпня 2015 року чинності окремими
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