Як не стати елементом механізму «фейкових» громад та зберегти цілісність своєї країни

Війна, розв’язана проти України не обмежується лише активними військовими діями. ЇЇ
гібридними елементами також є штучне розхитування, дестабілізація ситуації всередині
країни, внесення смути та сумнівів в душу кожного громадянина. Ворог діє через
соцмережі, псевдогромадські організації, своїх прибічників і найманців.

Наша країна шляхом децентралізації намагається вийти на новий, європейський, сильний
та стабільний рівень розподілу влади. У цей час країною – агресором активно
використовується механізм розповсюдження «фейків» щодо необхідності економічного
та територіального відокремлення регіонів від цілісної України, замаскувавши все це
створенням «фейкових» територіальних громад.

Що таке «фейкові» громади? Це створені за єдиним планом, «під копірку» досить добре
організовані об’єднання начебто «свідомих» громадян. Характерно, що у різних регіонах
попри їхню специфіку для цього використовуються установчі документи однакового
змісту, а якщо ретельно пошукати, то навіть у відкритих джерелах, в Інтернеті можна
знайти осіб, які стоять за цими небезпечними для цілісності України маневрами за
«російським сценарієм».

«Громади» намагаються легітимізуватися через реєстрацію як юридичні особи
публічного права та виступають проти відкритої реєстрації. Вони самопризначають без
жодних виборів «представників громад» і незаконно перебирають на себе функції
держави, починаючи з питань реєстрації фізичних осіб, транспортних засобів, фізичних
осіб. Намагаючись загравати з місцевим населенням, ухвалюють популістські рішення,
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щоправда, не замислюючись про механізми їхнього втілення. Ухвалюють рішення про
підвищення пенсії в п’ять разів, дають незаконні обіцянки сприяти ухиленню від призову
на військову службу тощо.

Дієвим механізмом залучення людей до таких громад, є надання сумнівних пільг,
«документів», «паспортів», «свідоцтв народного підприємця» та подібне. Вказані
документи, нібито звільняють їх власників від податків, надаючи при цьому певну
свободу від державних стягнень.

Діяльність так званих “народних органів місцевого самоврядування” заснована на
довільному трактуванні українського законодавства, міжнародно-правових актів.
Перекручені ідеї «прямого народовладдя» розхитують систему державної влади,
дискредитують стратегію внутрішньої політики держави, мають на меті зневірити
громадян у діючій владі.

Виконуючи вказівки ззовні, водночас верхівки «псевдогромад» не в останню чергу
дбають і про власний інтерес – організовують захоплення комунальної власності,
оголошують всупереч Конституції права власності на усі природні ресурси та землі, що
розташовані на території “громади” тощо. На захисті набутого добра у самозванців діють
власні «силові структури», рекрутовані з навколокримінальних кіл. Населення
побоюється чинити цьому спротив, дехто ведеться на привабливі гасла. Адже усе це
супроводжується проплаченою, маніпулятивною інформаційною кампанією, під час якої
заперечується легітимність органів державної влади, нав’язується створення
«альтернативних» органів – «народних».

Учасниками псевдоорганізацій можуть стати і досить свідомі та патріотичні громадяни
України. Як «механізм» впливу на їх свідомість, російські спецслужби використовують
перекручування історичних подій, необізнаність населення у юриспруденції, трудовому
та податковому законодавстві, невирішеність соціально-побутових проблем населення та
інше.

Минулого року у нашому регіоні СБУ двічі зафіксовано діяльність «фейкових» громад.
Так, у низці російських Інтернет-ЗМІ під назвою «Кировоградская область требует
свободы от Киева», країною-агресором викладалася інформація про, нібито, прийняття
рішення Кіровоградською обласною радою економічної автономії Кіровоградської
області. Після цього, на телеканалі «РОССИЯ 24» транслювався відеосюжет про те, що
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низка областей України, в тому числі і Кіровоградська, начебто вимагають від
керівництва країни автономії.

Вказані факти хоча й виглядали надумано та комічно, але послугували першим
«дзвіночком» щодо початку втілення в дію країною-агресором «фейкових» задумів.

Для того, щоб не потрапити до лав «фейкових громад», Служба безпеки України
просить мешканців регіону бути пильними до агітаційних матеріалів, листівок, газет,
банерів, а також, окремих осіб, котрі пропагують приєднатися до подібних
псевдоорганізацій.

У разі надходження до Вас чи ваших близьких підозрілих пропозицій із зазначеної
вище тематики, просимо невідкладно звертатись за цілодобовим номером
телефону довіри Управління СБУ в Кіровоградській області: (0522) 36-13-06 або на
адресу офіційної електронної скриньки Управління–usbu_kvg@ssu.gov.ua.
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