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ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»Хочеш насправді керувати владою   →

СТАНЬ ГОСПОДАРЕМ СВОЄЇ ДЕРЖАВИ. ВСЯ ВЛАДА ГРОМАДЯНАМ.
УКРАЇНА - ЦЕ ГРОМАДЯНИ!

Певно, у кожного, хто голосував на виборах, був такий 
момент, коли через рік-два хочеться запитати в себе: 
де були мої очі, коли я віддавав свій голос за цього 
кандидата чи партію? Політики перефарбовуються, 

партії змінюють програми, фракції чи окремі депутати 
інколи голосують за таке, про що ніколи б не наважились 
сказати під час зустрічі зі своїми виборцями. Або просто 
самоусуваються від роботи чи місяцями не з’являються 
в парламенті.

Часто виникає бажання просто взяти і забрати 
свій голос назад, не дочекавшись кінця каденції та 
наступних виборів. Але наявна демократична система 
не дає нам такого права. Є теоретична можливість 

ВІДПРАЦЮВАННЯ
ЛОЗУНГІВ-ЗАДАЧ

Деякі співвітчизники з гордістю заявляють, що вони «найняли 
владу і платять їй заробітну плату». Однак самі чекають на 
підвищення владою мінімальної заробітної плати, щоб мати змогу 
купити не одну банку кільки, а дві.

Якщо не можна зробити людину заможною, потрібно дати їй змогу 
чимось пишатися. Теорія «громадянина-роботодавця» влади – один 
із таких способів. Ніхто з громадян не може піти до президента та 
вимагати від нього звіту. Точніше, може. Але за це отримає кийком 
по спині. І так скрізь. Така реальність. Звісно, відчувати себе 
господарем набагато приємніше, ніж рабом. Влада знає це. Так ярмо 
здається легшим, ніж є насправді, а мотивація – вища. Це працює!

Деякі любителі картинок із цитатами з Конституції Україги 
переконують, що джерелом влади є народ. Навіть номер статті 
називають. Але на паркані також багато чого написано. При 
демократичній системі Конституція, як і інші закони, – це правила, 
які пишуть господарі (влада, олігархія) для рабів (середнього 
класу). Не більше і не менше. Крапка!

Якщо хтось все ще вірить, що він – роботодавець влади, то нехай 
звільнить хоча б депутата сільської ради. Буду радий ознайомитися 
з результатами такого «звільнення».

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

відкликати депутата, але процедура настільки складна, 
що за 25 років ще жодного разу не застосовувалася. 
А якщо це голос за президента чи партію, то навіть і 
такої можливості немає. Саме тому так звані «народні 
обранці» насправді фактично не підзвітні перед 
народом.

Політичне життя, то вирує від одного виборчого циклу 
до наступного, то завмирає, коли політики та олігархи 
роблять свої «темні справи» у надії, що до чергових 

13 ПОЗИЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ФОРМА гасел у редакції від 15.11.2017 року. 
Червоним  виділено гасла, 

форма яких змінена під час останньої редакції.

Вся влада в Україні належить Громадянам. Держава - це Громадяни, а Громадяни - це держава.

Україна з прозорим, швидким та 
законним механізмом миттєвої зміни 
влади.

2

Олігархія, як породження демократичної 
системи, ліквідована.3

1

Земля та всі надра належать виключно 
Громадянам України.4

Державна гарантія введення державного 
забезпечення старості разом з 
накопичувальною пенсійною системою.

5

Україна є могутньою військовою країною. 
Ядерну зброю необхідно повернути. 6

Правоохоронні органи контролюються 
Громадянами і працюють на Громадян. 7

Держава не втручається в роботу малого 
та середнього бізнесу. Податкова система -
максимально проста та зрозуміла. 

8

Міцна сім’я - міцна держава. 
Відновлюється та зміцнюється інститут 
сім’ї.

9

Всі втрачені українські території 
повертаються.10

Державна політика орієнтується на 
середній клас. 
Середній клас - це основа і опора 
сучасного суспільства.

11

Справедливість має бути законною, а 
закон - справедливим. 12

Корупція ліквідовується за будь-яку ціну. 13

Віталій Дмитраш
      член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
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СТАНЬ ГОСПОДАРЕМ СВОЄЇ ДЕРЖАВИ. ВСЯ ВЛАДА ГРОМАДЯНАМ.
УКРАЇНА - ЦЕ ГРОМАДЯНИ! ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

виборів все забудеться і демагогія з гречкою дадуть їм 
змогу переобратися знову.

Але навіщо чекати? Громадянська республіка 
пропонує взагалі відмовитися від виборів, замінивши їх 
делегуванням повноважень. Кожен громадянин зможе 
будь-коли віддати своє право на участь у керуванні 
державою політичному діячеві, що найкращим чином 
представлятиме його інтереси, але так само у будь-
який момент може його відкликати чи передати іншому 
політику, або залишити собі, якщо захоче, і самому стати 
делегатом. 

Списки делегатів будуть відкриті. Всі знатимуть, 
хто і кому делегував повноваження. До речі, це стане 
дисциплінуючим чинником і для громадян також. Адже 

буде соромно міняти свої повноваження «на гречку» 
сумнівних кандидатів чи делегувати повноваження «по 
приколу» за аби кого. А от публічна відмова у підтримці 
делегатові, який втратив довіру, зможе стати не лише 
красивим жестом, але й реальним тиском, що зменшить 
політичну вагу такого обранця.

Зникнуть такі терміни, як «непрохідна» партія чи 
кандидат. Кожен зможе мати свого представника 
з оптимальними політичними поглядами, а не 
вибирати найменше з наявних зол, тому що зараз 
обрані кандидати чи партії представляють абсолютну 
меншість населення. Голоси ж більшості виборців 
«пропадають», бо розпорошуються між непрохідними 
кандидатами, і це часто використовується, як 

маніпулятивна політтехнологія, аби викинути з виборів 
одних і протягти інших.

Запровадження Громадянської республіки, як 
системи управління владою, замінить нечасті вибори 
на постійний політичній процес, в якому громадяни 
братимуть участь не формально, а реально. І кожен 
із них відчуватиме себе господарем власної держави 
щодня, а не лише раз на п’ять років.

І не варто казати, що врахувати всі ці делеговані 
повноваження буде занадто складно. Ми живемо в часи 
цифрових урядів, коли новітні технології дозволяють 
легко зберігати персональні дані кожного та керувати 
ними у реальному часі з дому чи мобільного телефону.
________________________________________________

СОЦІАЛЬНИЙ ДРОН - НАШ ВОРОГ №1

Дмитро Тацій
Добрий день, Владе! Звертаюсь до Вас від імені нашої 
ГО «Поступ». Ми вважаємо що, для того, щоб ситуація 
в Україні змінилася на краще, потрібно змінити саме 
систему влади, а не поганих на чесних і порядних. 
Сьогоднішня демократична система працює за 
формулою: «гроші-виборча компанія-вибори-отримання 
мандата депутата-витягування грошей із прибутком», 
що неминуче призводить до корупції чи олігархії. 
Наша мета – замінити в Україні демократичну форму 
правління на Громадянську республіку (республікансько-
громадянський лад). Наполегливо працюємо в цьому 
напрямку. Шукаємо однодумців. Як Ви ставитеся до того, 
щоб я Вам розповів про нашу роботу?

Vlad Yaremov
Перепрошую, я проживаю не в Україні і в громадській та 
в політичній діяльності не зацікавлений.

Дмитро Тацій
Ви збираєтесь повертатися жити в Україну?

Vlad Yaremov
Ні.

Ще один невеликий діалог зі спілкування з 
незнайомою для нас людиною щодо ознайомлення 
із ГО «Поступ» та його курсом на Громадянську 
республіку. Таких та аналогічних діалогів ми 
проводимо дуже багато. Така робота йде кожен день. 
Головний її результат – знаходження однодумців, тих, 
хто погоджується з нашими ідеями та приєднується 
до нашої потужної когорти.

ПРО ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ В ГО «ПОСТУП»5025

Комментар до відповіді:

Как бы это не больно звучало, но по своей части 
так и есть. Ведь вкладывать в абсолютно любое дело 
готовы только те люди, которые знают и понимают 

ради чего они это делают. А уж с деньгами, пусть и не 
с большими, символическими, происходит тоже самое. 
Только человек, который поддерживает наше общее 
движение, понимает куда мы двигаемся все вместе и 
ради чего, готов финансово помогать и вкладывать. 
С качественным ростом организации таких людей 
становится все больше и больше. Это наше общее дело! 
Частичку себя должен вложить каждый!

 _____________________________________________

По організації було проведено опитування щодо сплати додаткових внесків. Кожному поступівцю було задано два питання: "Чому в організації, ті, які дають 
додаткові внески, їх дають, а ті, які не дають - їх не дають?". Наводимо одну з "цікавих" відповідей на питання та коментар до неї:

Відповідь, отримана в ході опитування:

«Считаю, что дополнительные взносы 
дает костяк организации, которые 
переживают за дело».

ПРОДОВЖЕННЯ ЦИКЛУ 
ВІДПОВІДЕЙ ТА КОМЕНТАРІВ

Дмитро Тацій
Добре. Хай щастить.

Vlad Yaremov
Дякую! І як би там не було, нехай Вам так само ж 
щастить у громадсько-політичній діяльності! Повірте, 
обожнюю Україну, її культуру, а особливо українців, 
якими б іноді дивними вони не були. Одне ненавиджу: 
нашу, вибачте, підарську владу. Я займався певний 
час юридичною та політичною діяльністю і зрозумів , 
що просто не створений для цієї роботи. Тому... Вірю 
у Вас, в Україну, і в хороших людей, які її піднімуть! З 
величезною повагою і вірою у Вас!

Дмитро Тацій
Дякую за хороші слова. При цьому дуже суперечливо 
виглядає позиція «Я за, Я підтримую...», але при цьому 
нічого не роблячи. Дуже легко переживати за Україну, 
проживаючи за кордоном.

Vlad Yaremov
А ось зараз Ви проявили ту частину української 
ментальності, яку я не люблю. Всього найкращого.

Дмитро Тацій
Мені по-барабану, як Ви мене та мої слова сприймаєте. 
Україна в дупі і котиться в прірву. І дуже легко 
співчувати та переживати проживаючи поза її межами.

Vlad Yaremov
Спочатку ментальність свою міняйте, а Україна потім 
з цієї дупи сама вилізе. З такою ментальністю і 
світосприйняттям ніякої цивілізованої України не 
буде! Це я Вам кажу як людина, яка вже певний час 
проживає за кордоном і бачить, що система влади – 
це другорядне. Спочатку працювати треба з народом. 
І, до речі, поганенько Ви у свою партію вербуєте. 
Замість того, щоб мене критикувати, могли б, наприклад, 
переконати мене стати інформаційним осередком 
Вашої партії за кордоном для отримання подальшої 

підтримки наукових, владних, фінансових закордонних 
структур. Ви набагато старший, певно, маєте більший 
життєвий досвід. Але таке враження, що я в політиці 
шарю більше в рази, аніж Ви. Далі... Таке враження, що 
Ви взагалі не маєте здібностей спілкування з людьми 
і навичок ораторської майстерності. Вам по цимбалах, 
як я сприйняв Ваші слова? А чи знаєте Ви істинну 
причину мого виїзду за кордон? Не знаєте… Тому 
засуньте свою критику глибоко у Вашу жирну сраку. О, 
пробачте, перейшов на особисте. А нєхєр критикувати 
те, чого не знаєш. З таким спілкуванням Ви навряд кого 
наберете. І врахуйте, що, грубо відштовхнувши одного 
Вашого потенціального працівника, Ви автоматично 
втратили ще 100 таких працівників. Я ж рекомендації 
можу давати. Політика – це перш за все, ще робота і 
спілкування з людьми, а не тільки боротьба за владу! 
І наостанок, повірте, я тут за кордоном, для України 
роблю більше, аніж Ви, перебуваючи в Україні

P.S.: Дуже хотілося дізнатися, а що ж такого 
корисного для України робить Vlad Yaremov. Можливо, 
я помиляюся і треба перед ним вибачитися!? Але 
вже, мабуть, не дізнаюся. Бо йому, мабуть, нічого 
сказати. Таких, як він, ми в ГО «Поступ» називаємо 
«СОЦІАЛЬНИЙ ДРОН». Він завжди розкаже що треба 
робити, який Він патріот-молодець, а на останок ще й 
облає. А потім швиденько заблокує профіль, ставлячи 
співрозмовника в бан, щоб не надокучав. Для 
організації «Поступ» соціальний дрон – ВОРОГ№1!  

ПРИЄДНУЙСЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»!
ПОБУДУЄМО РАЗОМ ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

________________________________________________

Дмитрий Таций
      член Исполкома ГО «Поступ»

Анна Лисаченко
         член ГО «Поступ»
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