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Якщо ви не фінансуєте
свою партію, то вас
обов'язково обдере інша.
Така реальність.
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

Подобається комусь це чи ні. Олігархи це знають. І тому
щедро вкладають гроші в свої політичні сили.
Мало хто розуміє, що за все потрібно платити. І за
дороги. І за економіку. І за стабільність. Інвестиція в
політику - це інвестиція у власне майбутнє. Месія, що
САМ прийшов до влади, покарав винних та нагородив
невинних - це сюжет для голівудського бойовика. Правда
така, що самостійно ніхто нічого зробити не зможе. Лише
потужний громадянський рух, ресурс якого не залежить
від олігархії, зможе змінити країну.

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Лише об'єднавшись - переможемо →

Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ»

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

ФАКТ ПРО «ПОСТУП»
Даниїл Лемешко
член Ради ГО «Поступ»

«Поступ» єдина в Україні
структура, яка має одночасно
три позиції:
- ЗНАЄ РЕАЛЬНУ ПРИЧИНУ (ДІАГНОЗ) ОСНОВНИХ
ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ;
- МАЄ КОНКРЕНТНИЙ ПЛАН ДІЙ, ЩОБ ВИПРАВИТИ
СИТУАЦІЮ;
- ПРАКТИЧНО ДІЄ ПО ЗАЗНАЧЕНОМУ ПЛАНУ.
Майже кожна уважна людина помічала за собою
звичку обурюватись, але терпіти несправедливість
відносно себе або оточення. У решти така звичка теж
є, просто вони її не помічають. Ну і здавалося б все
нормально, якщо обурюються всі і терплять теж всі. А
різниця в тому, що цей процес безкінечного обурення

та терпіння згодом розділяє людей на два табори.
Перші вчяться ігнорувати несправедливість і не псувати
собі зайвий раз нерви, а другі, надихнувшись власним
гнівом, намагаються виправити ситуацію. Звісно ми
будемо говорити тільки про других.
Уявіть, що іржаві коліщатка системи подряпали вам
машину, чи відключили воду, чи позачерговий раз
залізли в кишеню… Ви дістаєте з горища довжелезну
піку, сідаєте на вірного коня, в кращому випадку
кличете свого друга Санчо Пансу і вирушаєте на
битву з системою. Точніше битись ви йдете з якимось
одним гвинтиком, але трошки покрутивши його ви
усвідомлюєте, що перед вами саме її величність
Система. Зазвичай розігріті гнівом люди б’ються чолом
в бюрократичну стіну ще певний час, доки не вистачить
розуму відступити і зрозуміти всю трагічність свого
положення.

Поодинці, або невеликими групами
годі і намагатися змінити стан речей.
Для цього рішучі і розумні люди...
гуртуються в організації, спілки, партії
Поодинці, або невеликими групами годі і намагатися
змінити стан речей. Для цього рішучі і розумні люди

ховають піки і коней назад на горище і гуртуються в
організації, спілки, партії і т.д.
РЕАЛЬНУ, АДЕКВАТНУ ТА ЕФЕКТИВНУ
ГРОМАДЯНСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ РОЗПІЗНАТИ МОЖНА
ЗА ТРЬОМА ОЗНАКАМИ:
1. чітко формулює проблему, з якою бореться
2. пропонує план боротьби
3. діє згідно цього плану.
Наприклад вам не байдужа доля бродячих тварин.
І тоді, для ефективного впливу на ситуацію, вам слід
знайти організацію, що буде також перейматися цією
проблемою, запропонує план дій по її вирішенню і цей
план виконуватиме. Щоб не терпіти безкінечні приступи
безпомічного гніву, вступіть в цю організацію і разом
з однодумцями системно працюйте над вирішенням
вашого, тепер спільного, питання.
Особисто я вважаю, що більшість проблем в країні від
застарілої системи управління, що зветься Демократія.
Я знайшов організацію, що вважає так само – «Поступ».
У нас є максимально детальний план по зміні системи
управління державою. І ми кожного дня працюємо над
його виконанням. І звісно ж не зупинимось доки не
досягнем своєї мети!
________________________________________________

ПРО ДОКТРИНУ ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА ВІД «ПОСТУПА»
Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»
1. Доктрина писалася багатьма простими українцями,
що мають різний фах, різну освіту, різний вік.
2. Дана Доктрина написана максимально простою
мовою, щоб її міг зрозуміти самий пересічний українець.

Вона не претендує на отримання Нобелівської премії, і
вона не є докторською дисертацією. Наукові праці ніхто
читати не буде.
3. Всім науковцям, хто вже читав Доктрину і вважає, що
в ній не вистачає серйозного наукового обґрунтування
повідомляю, що як тільки «Поступ» прийде до влади,
от тоді ми поставимо завдання НДІ розробити наукове
обґрунтування. А поки це марна трата часу та енергії.
Краще - ворог хорошого.

4. Доктрина не занадто деталізована, як цього багато
хто хоче. Там і так кілька десятків сторінок тексту, які
вже важко читати. А ще більша деталізація обтяжить
документ занадто.
5. В Доктрині є не розкритими деякі питання
майбутнього та деякі реформи. Все це буде
доопрацьовано поступово з часом. Напрацьованого вже
є цілком достатньо, щоб Громадянин зміг сформувати
своє ставлення до ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ.
Продовження на стор. 2
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ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

6. Доктрина не є догмою, вона може з часом
змінюватись. Але кістяк ідеології не змінний!!! Тому,
хто не погоджується з окремим елементами, але
погоджується з принциповими моментами, пропонуємо
приєднуватись до «Поступа» і рухатись разом, адже
дрібниці завжди можна обговорити і домовитись.
7. Ніде і ніхто не казав, що Громадянська республіка

А

буде побудована "завтра", звичайно, суспільство сьогодні
ще не готове, адже це вектор, яким треба рухатись.
8. В Доктрині є останній розділ нашого стратегічного
бачення розвитку України мінімум на 100 років вперед.
Це далека стратегія, що повинна бути реалізована якщо
не нами, то нашими нащадками. Поки що це виглядає як
казка, але вона повинна стати реальністю.

ПЕРЕВАГИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЯК
ФОРМИ ПРАВЛІННЯ НАД ДЕМОКРАТІЄЮ!
Вадим Казаров
член ГО «Поступ»

Громадянська форма правління має безперечні
переваги над демократичною. В громадянській республіці
джерелом влади є не народ, як номінальний фактор, а
особисто кожний громадянин держави. Громадянин – це
той, хто приймає участь в управлінні державою.
В громадянській республіці владні органи обираються
не шляхом прямих виборчих перегонів, а шляхом
безпосереднього делегування громадянином особистих
повноважень довіреній особі - ДЕЛЕГАТУ, який і буде
здійснювати владні повноваження від імені цієї особи.
Кожен громадянин має право приймати участь у
керуванні державою передавши свої повноваження
людині, якій Він довіряє, або самому стати Делегатом.
Якщо Громадянин сам бажає керувати країною і стати
Делегатом від інших громадян, то він має заручитися
підтримкою певної кількості громадян. Він має показати
свою програму дій і довести громадянам, що Він найкраще
це зробить. Саме від кількості делегованих повноважень
залежить особиста вага Делегата при прийнятті рішень у
керуванні країною. І чим краще керує такий делегат, тим
більший вплив Він отримує. Таким чином до влади будуть
приходити найбільш ефективні управлінці, а не популісти!
Принцип делегування владних повноважень вирішує
більшість проблем, що існують при демократичній
формі правління:

1. При громадянській формі правління виключається
панування меншості над більшістю, що само по собі є
неприродним явищем.
2. Кожен сам обирає чи бути йому Громадянином.
Якщо ти приймаєш участь в управлінні державою - ти
Громадянин. Якщо ти поза політикою, або тобі не цікаво
– ти не приймаєш участі в управлінні державою. Ти
просто займаєшся своїми справами (бізнес, розваги…).
Управляють країною ті, кому це потрібно і хто переймається
майбутнім своєї Батьківщини!
3. При Громадянській республіці делегат несе
безпосередню відповідальність за свої дії або
бездіяльність. Адже громадяни мають можливість миттєво
відкликати свої переданні повноваження.
4. Повноваження Громадянина не зникають після
делегування Делегату, як під час Виборів при Демократії.
Повноваження завжди в руках Громадянина і він може їми
вільно розпоряджатися (забирати, передавати іншому, або
самому стати Делегатом) на свій розсуд і без обмежень.
5. В Громадянській республіці громадяни постійно
приймають участь у керуванні державою. Цей процес
не залежить від виборів, які є традиційними для
демократичної форми правління.
6. Процес оновлення та зміни влади в Громадянській
республіці відбувається природно та ненасильницьким
шляхом.
Таким чином система рад, яка утворюється при
громадянській формі правління, є найбільш ефективною в
керуванні державою в усіх її сферах.
________________________________________________

9. Кому взагалі нічого в Доктрині не подобається, то
рекомендую вам створити свою кращу та реалізувати
її в життя. Доведіть всім, що ви більш ефективні за
«ПОСТУП», і ви краще знаєте, хто винен і що треба
робити.
________________________________________________

ЩО ТАКЕ ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА ПРОСТИМИ
СЛОВАМИ?
Нещодавно мені довелось зустрічатися із однією
людиною. Я їй пояснював що таке Громадянська
республіка. Пояснював канонічно. Тобто в дусі
нашої Доктрини "Громадянська республіка" мовою
політологів. Людина виявилась досить розумною,
перебила мене і сама дала таке своє пояснення.
Громадянська республкіка - це як парадняк
в житловому будинку. Живуть, наприклад, в
такому парадняку десять сімей. Всі нормальні.
Разом піклуються про чистому в під'їзді, на
ремонт періодично скидуються, щось постійно
вдосконалюють. А є три сім'ї, якім це по-барабану.
Так от відношення до них і відповідне. Іх не
поважають, іхні думки не враховують, роблять так,
щоб таким "по-барабандистам" не було комфортно
разом жити в спільному домі. В кінці кінців
справа прийде до того, що ці соціальні дрони або
стануть нормальними і приєднаються до спільного
обслуговування спільного помешкання, або просто
виїдуть кудись, де нікому не будуть заважати.
Як на мою думку, то це порівняння дуже просто
і чітко пояснює сутність громадянської ідеології.
Соціальні дрони - це наш спільний ворог!
Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»

СОЦІАЛЬНИЙ ДРОН - НАШ ВОРОГ №1
Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»
Наводимо приклад одного діалога з новою для
нас людиною, щодо ознайомлення її із ГО «Поступ»
та 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 когорти. А іноді ми натикаємося на соціальних
дронів. Знайомтесь - ще один соціальний дрон Денис Гудима і його профіль в фейсбуці.
МАКСИМ ТВЕРДОХЛЕБ: Добрый день, Денис.
Пишу к Вам от имени нашей гражданской организации
"Поступ". Мы считаем, для того, чтобы ситуация в
Украине изменилась к лучшему, нужно изменить
систему власти. Сегодняшняя демократическая
система работает по формуле: "деньги-избирательная
компания-выборы-получение
мандата
депутатавытягивание денег с прибылью". Это неизбежно
приводит к коррупции или олигархии. Наша цель -

заменить в Украине демократическую форму правления
на Гражданскую республику (республиканскогражданский строй). Работаем в этом направлении.
Ищем единомышленников. Как Вы смотрите на то,
чтобы мы Вам рассказали о нашей работе?
ДЕНИС ГУДЫМА: Извините, мне нужно сначала
завершить свои проекты.
МАКСИМ ТВЕРДОХЛЕБ: Какие проекты?
ДЕНИС ГУДЫМА: Свои.
МАКСИМ ТВЕРДОХЛЕБ: Я так и думал. А мы говорим о
делах государства Украина! Или Вас не интересуют дела
страны? Или Вы хотите сказать, что дела Украины Вас
заинтересуют только тогда, когда свои дела завершите?
Так такого никогда и ни у кого не бывает. Не согласны?
ДЕНИС ГУДЫМА: Я так же, как и вы, занимаюсь делами
Украины и хочу сделать ее лучше. Просто для того , чтобы
страна процветала, каждый должен заниматься своим
любимым делом, которое у него получается делать лучше,
чем у других. Тогда от него будет реальная польза стране.
МАКСИМ ТВЕРДОХЛЕБ: Это глубокое заблуждение.
И такое заблуждение повторяют люди в двух
случаях. В случае, когда они НЕ ПОНИМАЮТ, что такое
гражданский долг и в случае если они просто НЕ ХОТЯТ
заниматься своими гражданскими обязанностями. Не
уверен, что у Вас второй случай. Но, возможно, мы по-

разному, понимаем суть происходящего. Попробуем с
другой стороны подойти. Скажите, пожалуйста, в чем,
по-Вашему, главная проблема в нашей стране? В том,
что граждане не хотят качественно делать то, что они
делают? И правда считаете, что проблема в этом?
ДЕНИС ГУДЫМА: Люди всегда по-разному понимают
суть происходящего и если мы попытаемся понять суть
друг друга, мы заколебаем друг друга бесконечными
вопросами и потратим кучу времени. Если вам нравится
заниматься гражданскими долгами и политикой и у вас
это хорошо получается, делайте свое дело и помогайте
нашей стране. Я в этом вопросе стране полезен не буду
так, как в своем деле.
МАКСИМ ТВЕРДОХЛЕБ: Понятно, значит Вы обычный
социальный дрон. Вопросов к Вам больше нет. Если у
Вас появится хоть капля гражданской ответственности,
то начнете совсем по-другому думать и говорить.
Именно социальные дроны и есть есть одна из
главнейших проблем страны. До свидания.
Вот ссылка о том, что такое социальный дрон, если для
Вас это понятие новое.
ДЕНИС ГУДЫМА: До свидания.
________________________________________________
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