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ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

Сутність
громадянської республіки

В середу 23 квітня 2014 р. відбулося відкрите засідання
ГО «Поступ», на якому завершили підготовку до Громадянських слухань щодо шляхів подолання корупції в
Україні, які відбудуться 30 квітня у Товаристві «Знання»
України. За результатами обговорення підготовлено відповідну концепцію. Публікуєься у цьому номері.

Ще не всі знають, в чому докорінні змістовні відміни республіки від демократії. Деякі наші читачі і навіть
члени Поступу зауважують: «за Конституцією Україна вже є республікою, то що ми хочемо змінити?».
Тому коротко поясню:
• в чому докорінна відміна республіки від демократії;
• в чому докорінна відміна Громадянської республіки від інших республік;
• чому сучасна Україна не є республікою.
Перша докорінна відміна республіки від демократії видна на
рівні особи. В демократії всіма правами наділена фізична особа,
а в республіці громадянин. Себто в демократії ти маєш рівні з
усіма політичні права незалежно від твого внеску в суспільство.
Всі мають рівні права: і паразит, і той, хто опікується лише особистими інтересами і нічого не робить для громади і країни, і той, хто
віддає більшість своїх сил суспільству. Рівні політичні права мають
наркоман і воїн-герой, шахрай і успішний чесний підприємець,
злодій і добросовісний робітник, корупціонер і громадянський
активіст. Кожен з них має рівне право визначати, як жити нам
всім. Це демократичний принцип, і демократи його принципово
захищають. Ти можеш взагалі нічим в житті не опікуватися, окрім
власного задоволення – ні родиною, ні громадою, ні країною –
але ти маєш таке само право визначати майбутнє країни, як у
кожного. Право опосередковане, через вибори, але однакове.
Республіканці кажуть – ні! Політичні права невід’ємно
пов’язані з обов’язками громадянина. Усіма політичними правами наділений лише відповідальний громадян. Республіканці
визначають вичерпний перелік обов’язків громадянина, які
маєш виконати, якщо хочеш мати політичні права.
Ми визнаємо необхідними таки обов’язки громадянина:
піклування про родину, власних дітей і батьків;
корисна суспільству праця і сплата податків;
участь в обороні країни або громадських роботах;
участь в державному управлінні і місцевому самоврядуванні особиста або через делегата.
Ці обов’язки важливі для збереження і існування суспільства, однакові для всіх незалежно від соціального статусу, статків та інших відмінностей. Це стосується лише політичних прав
– брати участь в управління спільними справами, визначати
безпосередньо або опосередковано майбутнє країни. Решту

прав – економічних, соціальних, гуманітарних мають і негромадяни. Але політичні – лише громадянин.
Друга докорінна відміна в тому, що в демократії головними
є політик, чиновник і власник великої корпорації. Вони розпоряджаються усіма ресурсами, вони мають більше прав і можливостей управляти спільним, ніж пересічний громадянин.
Вони управляють нашим життям щоденно і безпосередньо, а
звичайний громадянин опосередковано лише раз на кілька
років під час виборів. За демократії політики і чиновники визначають права, повноваження і обов’язки свої і громадян, за
республіки це роблять громадяни. Дехто вважає, що цю ваду
виборчої демократії може змінити право відкликати депутата.
Це пусте. Будь-яке відкликання це ті ж самі вибори, організувати його настільки складно і витратно, що вся країна зубожіє,
якщо буде постійно проводити переобрання відкликаних депутатів усіх рівнів. В республіці головним суб’єктом є громадянин, а чиновник лише обслуговує потреби громадян, громад,
держави. В республіці держава є найнятим громадянами інструментом, в республіці об’єднує людей не державний апарат,
а громада і суспільство.
Концентровано це означено в трьох громадянських постулатах.
1. Кожен громадянин має право брати участь в
управлінні своєю громадою і державою особисто або
через делегата.
Це означає, що кожен громадянин має один голос і може
ним завжди розпорядитися особисто або делегувати іншій людині, що рішення голосувати особисто чи делегувати повноваження іншому громадянину від обирає самостійно і вільно.
2. Кожен громадянин зобов’язаний брати участь в
справах громади і держави.

КАЛЕНдАр ПОСтуПіВСьКих
грОмАдяНСьКих СЕрЕд
Громадянська організація «Поступ», Товариство «Знання»
України та за участю інших громадських об’єднань 30 квітня
2014 року проведе відкриті громадянські слухання з питань
протидії та боротьби з коррупцією. Метою цього заходу буде
обмін позиціями та досвідом щодо ліквідації корупції.

Приєднатися на Facebook.
громадянські середи, які проводить гО «Поступ»,
відкриті для всіх, кому не байдужа доля україни.
Приходьте та приводьте друзів і знайомих!
Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.
57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
товариство «Знання» україни, кім. 317 або 318.
Це означає, що лише той, хто бере участь і спільних справах має право громадянина. Голосувати в референдумі,
брати участь у виборах це не особиста справа, а обов’язок.
Брати участь в тих діях, які громада визнала необхідними
для кожного це не особиста справа, а обов’язок.
3. управління країною здійснюється через систему
громадянських рад не через вибори, а делегуванням.
За представницької демократії вагу мають лише голоси
тих, хто проголосував за депутата-переможця. Голоси кожного, хто голосував за інших кандидатів, нічого не варті. За
делегування голос кожного громадянина вагомий завжди.
Не буде такого, щоб ти дав карт-бланш будь-кому на кілька
років і далі до наступних вибрів міг лише спостерігати або
протестувати. Ти матимеш можливість безпосередньо впливати на будь-яке рішення, яке у твоїй компетенції. Делегат в
будь-якому органі управління голосуватиме такою кількістю
голосів, скільки громадян делегували йому таке право.
Часто задають питання, чи не виникне постійний бардак і плу(Продовженя на стор. 2)

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

Подолання корупції (концепція)
Для досягнення мети – ліквідації корупції в Україні, необхідно щонайменше:
1. Політична воля влади.
2. Створення незалежного дієвого
антикорупційного органу (бюро),
який має підпорядковуватись виключно верховній владі.
3. Очищення влади від корупціонерів.
4. Відокремлення бізнесу від влади.
5. Максимальне спрощення системи отримання дозволів,

погоджень, та інших регуляторних функцій держави.
6. Підвищення мінімальної заробітної плати чиновникам
до рівня, не менш як 2-3 рази вище, ніж середня по країні.
7. Застосування моральних факторів впливу.
8. Широке залучення громадськості до контролю.
9. Забезпечення контролю відповідності усіх доходів чиновників з їх витратами.
Перші чотири пункти є основними, пріоритетними напрямками в досягненні мети. Без них подолати корупцію неможливо. І реалізувати їх може тільки влада, яка буде мати

саме бажання і політичну волю навести лад в країні.
До тих пір, поки до влади в Україні не прийдуть сили, налаштовані на подолання корупції ми не маємо сидіти та чекати такі сили.
Громадянська організація «Поступ» разом із іншими об’єднаннями
громадян мають спонукати олігархічну владу діяти настільки, наскільки це буде можливим. Ми маємо вчитися застосовувати всі
зазначені методи боротьби із корупцією навіть в сучасних умовах.
Підготував Артур Муляр, член Виконкому «Поступу»,
коррдинатор напрямку «Захист»
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Сутність громадянської республіки
(Початок на стор. 1)
танина з постійною передачею голосів громадянами від одного
делегату до іншого. Відповідаю: не виникне. Є запобіжні механізми. Наприклад, перший запобіжний механізм це вимоги до
кваліфікації делегата. Людина, яка погоджується бути делегатом
інших громадян, має підтвердити свою кваліфікацію, рівень
своїх знань, умінь як державного управлінця на іспитах. Це
принцип меритократії, коли виконувати будь-яку управлінську
роботу може лише людина з достатньою кваліфікацією, готова
підтвердити свою достойність публічно на відкритих конкурентних іспитах. Другий запобіжний механізм може бути в тому,
що громадянин, який передає свій голос від одного делегата іншому, щоразу має сплатити пеню, і з кожною передачею більшу.
Для чого так? Щоб не лише делегат і чиновник були відповідальними, але й кожен громадянин, щоб громадянин уважно
вивчав і перевіряв, кому делегує своє право.
Принцип делегування є розвитком республіканських
засад. Саме в принципі делегування відмінність громадянської республіки від інших республік. Принцип виборів
не змінювався тисячоліттями, в той час коли суспільство змі-

нилося докорінно. Вибори вже давно не відповідають інформаційному суспільству, коли зміни часто відбуваються
в реальному часі. Вибори гають час, вибори гальмують систему управління, гальмують суспільство, вибори де-факто
перетворилися на інструмент узурпації влади політиками,
бюрократією і корпораціями. Делегування дає можливість
громадянам повернути собі реальну владу, а суспільству
реагувати на зміни вчасно і навіть випереджати їх.
Раніше запровадити делегування було складно через повільність інформаційних потоків. Сучасні інформаційні технології дають технологічні та організаційні можливості
реалізувати його. Це не означає, що делегування буде запроваджено одразу, як влада буде в руках громадянського уряду.
Спочатку мають бути втілені в життя перші два громадянських
постулати, щоб ми мали більшість із самосвідомих і відповідальних громадян. Це, звичайно, потребуватиме часу. Можливо, що делегування почнеться запроваджуватися поетапно,
починаючи від місцевих громад до більших територіальних
одиниць і потім вже у всій країні.
Сьогодні Україна не є республікою попри те, що так записано
в Конституції. Якщо напишеш на папері «борщ», від цього не

гО «ПОСтуП» З НАЙКрАЩими
ПОБАЖАННями ВітАЄ
з Днем народження і зичить, щоб ваші діти і
онуки пишалися вашою участю у діяльності
ГО «Поступ», коли Україна стане державою
порядку, достатку та справедливості!
Тарасюка Миколу Миколайовича – 27 квітня
Сауляк Світлану Василівну – 28 квітня
Синьковського Едуарда Анатолійовича – 29 квітня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
станеш ситим. Щоб Україна стала дійсно громадянською республікою, потрібно втілити в життя три громадянських постулати. Для цього маємо утворити згуртовану і дієву верству
вільних громадян, потрібно, що такі громадяни утворили потужну громадянсько-політичну силу і взяли управління країною у свої руки. Це і є головним завданням Поступу.
Святослав Стеценко, член Ради Поступу

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

Кожен громадянин – захисник Батьківщини! /одне з головних завдань Поступу/
«Патріотами не народжуються, а виховуються» – відомий всім вислів. І це дійсно так,
бо країна без патріотів, – це «Ніяка» країна, це
просто «якась» територія, де проходять певні
процеси, зникає Національність як така.
Можливо, і існує генетична схильність до
відданості Батьківщині. Та навіть у цьому випадку умови її розвитку
мають велике значення, бо люба генетика формується роками шляхом певного відбору кращих чи гірших представників свого виду.
Тому при формуванні свідомості Патріота обов’язковою умовою має бути вміння захищати свою Батьківщину зі зброєю в

руках. Є нагальна необхідність сформувати нечисельну професійну
та боєздатну армію на контрактній основі, із забезпеченням повного «соцпакету» для солдата та його сім`ї, та збереженні загальної військової повинності для всього населення (навчений резерв).
Звичайно є природжені солдати, але – кожен громадянин
України (за паспортом) чи тимчасово проживаючий на території України (за власним бажанням) обов’язково має служити в
збройних силах України, з метою отримання навиків захисту
для, перш за все, себе і своєї сім`ї, і при необхідності країни.
Навіть ті чоловіки, які за певних медичних умов не можуть
проходити службу, мають проходити короткострокові спеці-

ально адаптовані курси.
Як основа майбутньої служби, дух патріотизму має виховуватись зі школи, щоб коли юнак досяг призовного віку, він спокійно йшов до лав збройних сил та не вважав цей час
викресленим з життя.
Маємо повернути гордість за служіння в армії та службі
своїй країні.
Не готовий захищати країну зброєю – не чоловік і не
громадянин!
Жанна Доненко, член організації «Поступ»

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

Поступу потрібні нові люди
Продовжується робота по збільшенню
чисельності організації «Поступ».
Нагадаю, що однією з 3-х умов досягнення мети – зміна системи влади в
Україні – якраз і є масова структурована і
чітко організована організація. От проблему масовості ми і намагаємось вирішити.
Команда з 15 чоловік по роботі в напрямку «Зовнішні кадри»
продовжує систематично працювати над збільшенням чисельності організації «Поступ». На сьогодні це залишається ГОЛОВНИМ завданням. Нових людей ми шукаємо через соціальні
мережі. Зараз працюємо в Фейсбук та Однокласники, використовуємо метод «великих чисел» або по іншому «повного перебору». Він заключається в наступному. Кожний день члени
команди розпочинають новий діалог з новою людиною із соцмереж на предмет знайомства із Поступом та можливим вступом до наших лав. Людей вибираємо довільно з усіх регіонів

України. Тобто метод роботи заключається в тому, щоб «просіяти» через наше «сито» якомога більше громадян України, познайомити їх з Поступом і запропонувати приєднатися до нашого
руху. Нам треба опрацювати всього не більше 35 мільйонів українців і знайти потрібних нам 100 тисяч, це будуть ті:
1. Кого не влаштовує нинішня ситуація в Україні.
2. Хто розуміє, що само собою нічого в країні не зміниться
на краще.
3. Хто згодні працювати, витрачати свої сили, енергію, час,
гроші для побудови нової держави Україна, в якій буде принципово нова система влади.
На перший погляд це нереальне завдання. Так, нереальне
для нинішньої команди в 15 чоловік. Але цілком реальне
для команди в 1000 чоловік. Залишається одне – сформувати команду в 1000 чоловік. Над чим власне і працюємо.
Хтось може зауважити, що не все так просто, як тут описано.
Звичайно. Для того, щоб люди вступали в Поступ ще необхідно

мати реальну, чітку і просту ідеологічну модель нової держави,
яку ми збираємось будувати. Треба мати чіткий план реформ
для переходу від існуючої олігархічної системи влади до Громадянської республіки. Треба, щоб наша ідея оволоділа масами, а
це агітація і пропаганда. Тільки при таких умовах ми зможемо
побудувати масову структуру, яка повинна буде прийти до влади,
зламати хребет олігархічній системі, провести радикальні реформи, побудувати принципово нову державу.
Поступівці, ПРИЄДНУЙТЕСЬ до нашої команди по створенню масової організації.
Громадяни України, вступайте до лав Поступу, щоб разом
з нами змінити систему влади в Україні та побудувати нову
державу Україну » Громадянську республіку.
Сергій Солодкий, член Ради організації «Поступ»,
координатор напрямку «Зовнішні кадри»
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