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•ВСТУП •

Ця книжка про справедливість. Якщо сказати 
точніше, то про справедливість політичну. а якщо 
ще точніше, то про справедливість у громадських 
справах, адже саме слово й поняття «політика» — 
іншомовного походження, тому й викликає безлад-
ні образи в підсвідомості нашої людини. 

За теперішніх часів і слово, і саме поняття спра-
ведливості так само звучить як голос із того світу. 
а тут іще й справедливість у громадських справах?!

Можу погодитися, що звучить це досить див-
но, але все ж таки якщо є слово, то, значить, десь 
в ефірному стані існує й саме його джерело! Отож 
рушаймо разом на його пошуки! Знайдімо та роз-
чистьмо це замулене джерельце, щоб удосталь на-
питися його кришталево чистої свіжості!

От тільки хай у цю подорож вирушають лише ті, 
хто дійсно прагне віднайти саме цю справедливість 
у громадських справах. а ось ті, хто вважає, що вже 
все пізнав і що в нього склалося своє стійке уявлен-
ня про таку справедливість, нехай краще відкладе 
цю писанину. Вона для інших людей…
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Чесно кажучи, спершу я думав, що писати про 
такі речі — це марна трата часу й сили, оскільки ці-
льовою аудиторією нашої книги є звичайні люди, 
котрі, як і я, живуть і переживають усі свої побуто-
ві проблеми, зайняті сімейними та суто матеріаль-
ними питаннями. а тут, самому собі й людям, як 
тиць моя радість, пропонується відірватися від бу-
денності й поринути в якісь високі матерії, в якісь 
високі світи пошуку справедливості в політиці. 
дійсно, виглядає дещо абсурдно, але мою думку 
з цього приводу змінив сам великоповажний пан 
Микола!

шкода, що пана Миколу мало хто знає. але, по-
вірте, будь ласка, — це неймовірна людина. Без неї 
життя кожного з нас було б зовсім інакше. пан Ми-
кола, коли я з ним познайомився, був воїном 81-ої 
десантно-штурмової бригади. Він звичайний «кі-
борг». під час першої нашої зустрічі пан Микола по-
чав розповідати про себе та присутніх побратимів і 
сказав дуже промовисті слова: «Спочатку ми довго 
жили он там, за тим полем, у донецькому аеропор-
ту, а після того, як він розвалився, ось уже півроку 
живемо тут, у Водяному». уявляєте різницю світо-
сприйняття?! для нас, цивільних людей, наші воїни 
на війні воюють, а пан Микола каже, що вони там 
живуть! Тому наші вороги просто приречені на по-
разку. Та зараз ми говоримо про інше. Тієї теплої 
червневої ночі мені довелося пообіцяти панові Ми-
колі, що я напишу про народний гетьманат.
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Ми всі чудово усвідомлюємо свою пряму вигоду 
від того, щоб у нашому житті було якомога більше 
справедливості, правдивості, чеснот і щоб країною 
керували гідні й дієві управлінці. Та й розмір від-
шкодування збитків, коли їх розподілити на бага-
то мільйонів громадян, матиме швидше характер 
символічного жесту, аніж справжньої компенсації. 
до того ж нормальна правова кримінальна й судо-
ва процедури можуть уберегти гетьмана від мож-
ливої помилкової оцінки його діяльності на посаді. 
Остаточне рішення ухвалює тільки суд…

•11• ГЕТЬМАНСЬКА БУЛАВА
Так, здається, нам уже час переходити до дру-

гої частини впровадження принципу «батогом і 
пряником». Ми вже достатньо забезпечили страху-
вання інтересів народу від можливого свавілля об-
раного гетьмана, тому тепер без зайвих пересторог 
можемо наділити його максимальними владними 
повноваженнями.

нарешті, настав момент, коли вже можна заді-
яти головний природний Закон цілісності влади. 
І вже можна, нарешті, подолати новомодне полі-
тичне збочення, що його називають розділенням 
гілок влади для створення нібито якогось механіз-
му стримувань та противаг. раніше ми вже доклад-
но розглядали цей механізм, що насправді слугує 
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лише прикриттям безкарного розкрадання майна 
цілої країни.

Водночас ми позбудемось одним махом і три-
клятої партійщини, що, наче іржа, гризе основи 
парламентаризму, оскільки саме її існування мож-
ливе лише за умови тотальної політичної коруп-
ції, тобто змови організованих кримінальних груп 
щодо розкрадання бюджетних коштів.

«Стаття 21. повноваження гетьмана україни:
*гетьману україни для виконання своїх дого-
вірних зобов’язань перед народом надається 
право приймати ЗакОнИ та укаЗИ».

Іншими словами, народний гетьман само-
стійно, одноосібно, без Верховної ради приймає 
обов’язкові для виконання на всій території укра-
їни Закони та укази. Звичайно, вони мають відпо-
відати конституції україни. у нашій державі буде 
достатньо посадових осіб та повноважних інститу-
цій, наділених контрольними функціями та правом 
звернення з відповідними скаргами до конститу-
ційного Суду.

у Великої ради, склад і повноваження якої ми 
ще докладно опишемо, буде важлива представ-
ницька, а головне — дорадча функція. Звернімо 
увагу на саме слово «рада». кожному українцю зро-
зуміло, що слово й поняття «рада» споріднене з «на-
радою». Отже, це зібрання людей, які є фахівцями з 
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означає витрачати надмірну енергію і ризикувати 
життєздатністю громади й країни. 

•19• ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКА, або
Замовмо слово за бідного чиновника
Так от, шановні друзі, у порядку оплати послуг, 

що їх надають нашому суспільству наші ж таки по-
садовці, різні державні службовці й усі бюджетни-
ки загалом, маємо брутальне порушення Закону 
пропорційності праці щодо її винагороди! Іншими 
словами, маємо цілковиту відсутність елементар-
ної справедливості в обліку їхньої праці й виплати 
грошової винагороди за неї!

насправді, саме від них залежить геть усе в 
житті людини і цілої країни! Тут на кожного з нас 
чатує ризик гордині, мовляв, це ми їх усіх годуємо, 
а вони ще й хабарі вимагають… дійсно, у нас із вами 
є безліч претензій до представників чинної влади, 
безліч нарікань на них і заслуженої критики їхньої 
діяльності чи бездіяльності.

усе це часто-густо втягує пересічного громадя-
нина в примітивне критиканство, яким він підсві-
домо приховує свій страх. Страх і гординя інколи 
заважають нам визнати, що від представників вла-
ди залежить майже все в нашому житті. навіть осо-
бисте життя у фізіологічному сенсі.

Так, шановні, саме від цих президентів, міні-
стрів, таких-сяких депутатів і місцевих адміністра-
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цій, кабінетних апаратників, поліцейських і служ-
бистів ми повністю залежні… Можновладці ви-
рішують для кожного з нас питання війни і миру, 
захисту від кримінальної злочинності, екологічної 
і техногенної безпеки, грошового обігу, енергопос-
тачання, економіки та ще багато чого, на чому три-
мається наше повсякденне життя.

навіть далека від досконалості держава укра-
їна є найбільшою цінністю для кожного її грома-
дянина й для народу як такого. Ми заплатили над-
звичайно велику й страшну ціну за бездержавне 
існування. Тому критика українського державного 
апарату повинна завжди йти поруч із почуттям по-
ваги та вдячності, а також мати в собі конструктив-
ні засади. нам треба спромогтися полюбити нашу 
державну владу, попри сумний досвід співіснуван-
ня з нею…

Люди, наділені владною енергією, так чи інакше 
використовують її в організаторській і адміністра-
тивній діяльності. Без належного адміністрування 
й управління народом його огортає безлад, спіль-
нота зазнає дезінтеграції, а згодом припиняє своє 
існування. Люди в пошуках іншої, сильнішої і спра-
ведливішої, влади розбігаються навсібіч, до чужих 
адміністраторів, а колишні безталанні управлінці 
втрачають своє становище й змушені змінювати 
свій рід занять на якийсь інший.

до чого я веду? до того, що відсутність спра-
ведливості в оплаті праці бюджетника — це зло, що 
нищить усе, до чого воно торкається.
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риторичне питання: де справедливість, коли 
офіційна заробітна плата голови обласної держав-
ної адміністрації в україні дорівнює заробітній пла-
ті вуличного паркувальника автомобілів? І навіть 
якщо посадовцю такого високого рангу встановити 
фіксовану заробітну платню у сотню разів більшу, 
ніж у паркувальника, — то й тоді наш Закон про-
порційності праці щодо винагороди все одно буде 
порушено.

Згадаймо приклад з оплатою праці за «ставкою». 
у цьому разі чітко видно, що відсутність залежності 
заробітної плати від результатів праці є порушен-
ням нашого Закону. а якщо спробувати в тисячу ра-
зів збільшити офіційну зарплатню чиновника! до 
чого це призведе? Звичайно, велетенський заробі-
ток зменшує мотивацію до корупції. Та чи створює 
він натомість мотивацію до ефективної праці? дуже 
сумнівно. Такий високооплачуваний посадовець, 
можливо, і відмовиться від корупційної діяльності, 
але ефективно працювати він також навряд чи буде.

а нам потрібно мати цілковиту впевненість у 
тому, що посадовець працюватиме з повною відда-
чею. Це стає можливим тільки за умови, коли його 
заробіток залежатиме від результатів його діяль-
ності за принципом, схожим на принцип відрядної 
оплати.

Ми з вами повинні обов’язково знайти 
розв’язання цієї складної проблеми, щоб повною 
мірою задіяти природні сили Закону пропорційнос-
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ті праці та винагороди за неї. Якщо нам це вдасться, 
тоді ми, нарешті, подолаємо антагоністичні супе-
речності між владою і народом. принаймні рівень 
цих суперечностей буде мінімальний і нагадувати-
ме стосунки в сім’ї.

для розв’язання цього завдання народний 
гетьманат пропонує тези, передбачені статтею 34 
конституції, що її ми подали раніше.

Відправною точкою у цій справі має стати окре-
ма адміністративна одиниця держави, тобто тери-
торіальна громада, громада міста чи селища. Слід 
нагадати, що в нашій країні мрій податки вже за-
мінено на автоматизоване стягнення плати за по-
слуги держави й місцевої влади. у нас, за будь-якої 
угоди купівлі-продажу, гроші за ці послуги відразу 
ж надходять до державного та місцевого бюджетів. 
Безугавна ріка грошей наповнює казначейські ра-
хунки територіальної громади й міста.

Об’єктивно створюється ситуація, коли місце-
вий бюджет стає багатший, якщо людям, бізнес-
менам, господарникам та всім іншим комфортно 
й зручно жити й працювати саме на територіі цієї 
громади чи цього міста.

а хто створює цей комфорт і зручності? ну так, 
їх створюють державні службовці й колективи бю-
джетників, які здійснюють свої владні й адміні-
стративні повноваження на цій території.

Чим сприятливіший загальний бізнесовий і 
побутовий клімат в адміністративній території, 
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*З числа учасників місцевого Віча обирають 
місцеву наглядову раду та здійснюють інші повно-
важення, передбачені Законом.

Прокуратура

Стаття 35. прокуратура україни становить 
єдину систему, на яку покладаються такі обов’язки:

*підтримувати державне обвинувачення в суді;
*здійснювати нагляд за додержанням закон-

ності посадовцями, які проводять оперативно-роз-
шукову діяльність, дізнання та досудове слідство;

*загальний нагляд за додержанням конститу-
ції та законодавства україни.

Стаття 36. прокуратуру україни очолює гене-
ральний прокурор україни, якого призначають та 
звільняють із посади рішенням Великого Віча за 
згодою з гетьманом україни. Організація і порядок 
діяльності органів прокуратури визначається спе-
ціальним Законом.

Правосуддя

Стаття 37. правосуддя в україні здійснюється 
тільки судами. Юрисдикція судів поширюється на 
всі правовідносини, що виникають у державі. голо-
вними засадами, на яких побудована судова систе-
ма україни, є Справедливість, добросовісність та 
Законність, а також виборність громадянами суд-
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дів місцевих судів першої інстанції, судове самовря-
дування, незалежність та недоторканність суддів, 
громадський контроль.

претендент на обрання на посаду судді пови-
нен мати вищу юридичну освіту й стаж роботи за 
юридичною спеціальністю понад 5 років, скласти 
відповідний іспит на професійну придатність ква-
ліфікаційній комісії обласного управління юстиції 
та одержати свідоцтво про право здійснювати пра-
восуддя.

Суддя місцевого суду, першої інстанції, обира-
ється на 5 років громадянами україни, мешканця-
ми територіальної громади, на чергових або поза-
чергових місцевих виборах.

Обласний з’їзд суддів повноважний признача-
ти на посаду суддів апеляційної, другої інстанції, з 
числа осіб, які мають стаж роботи суддею понад 6 
років.

Судді судової установи обирають голову суду, 
який здійснює адміністративні та представницькі 
функції. Загальноукраїнський З’їзд голів судів пер-
шої та другої інстанції призначає на посаду суддів 
Верховного Суду україни з числа найбільш досвід-
чених і шанованих суддів.

Стаття 38. В україні діють на підставі спеціаль-
них Законів господарські та Військові Суди.

Стаття 39. притягнення до кримінальної відпо-
відальності суддів можливе лише з дозволу гетьма-
на україни або наглядової ради україни. у разі не-
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