
Політика - це питання суспільної життєдіяльності у 
взаємовідносинах з державою. Тобто, соціалка, тарифи, 
оподаткування, охорона здоров'я, система освіти, 
інфраструктура і т.д., реалізація даних громадянам прав 
і свобод - все це політика.

Як відомо, політики повинні втілювати в дію 
ту політику, яка затребувана суспільством, його 
громадянами. Реалізація політичних запитів суспільства 
безпосередньо залежить від реальності впливу 
громадян на політиків. В такому випадку, елементарна 
логіка підказує, що для того, щоб на щось або на когось 
впливати, необхідно хоч якось володіти питаннями 
впливу або хоча б ними цікавитися.

Для гармонійного розвитку держави її громадяни 
повинні мати реальну можливість особисто займатися 
політикою (вивчати або бути в курсі неї) або, володіючи 

питаннями політики, делегувати свої політичні 
повноваження іншим громадянам - державним діячам 
при взаємній певній відповідальності за прийняття 
політичних рішень. В умовах такої реальної можливості 
з'являються передумови якісного збільшення рівня 
політичної активності суспільства і результативності 
громадянської політики в державі. Тим самим 
громадянська політика може сприяти участі громадян в 
управлінні (системі управління) державою і одночасно 
стимулювати виконання політиками - громадянами 
політичних запитів суспільства. 

Таким чином, простежується чіткий взаємозв'язок: 
чим досконаліше система управління державою 
її громадянами, тим вище в ній результативність 
громадянської політики.

В Україні сьогодні відбувається все з точністю 
навпаки. Тобто, не тільки немає взаємозв'язку, а ще 
й існує величезна прірва між політичними запитами 
суспільства та їх реалізацією з боку існуючої 
демократично-олігархічної системи влади. Така система 
правління апріорі не може допустити громадян до 
управління державою, тому що у олігархів існує тільки 
одна політична мета - це збагачення, користуючись 
владою і за рахунок народу. Тому, якщо політична 
система явно працює проти громадян і їх держави, то її 
необхідно міняти і чим швидше, тим краще.

Заміною існуючої системи влади в Україні 
може стати потужний природний інструмент 
розвитку громадянської політики - громадянсько-
республіканська форма правління державою 
«Громадянська республіка». І коли вона буде мати 
відповідну підтримку народу, то прихід до влади 
громадян стане неминучим.

_______________________________________________
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Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 745
14.03.18-20.03.18 Громадянські середи відкриті для всіх.

Щосереди о 19:00 за адресою: 
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство «Знання» 

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

Прочитав? Погоджуєшся?   ↓

До ГО "Поступ" вступив С.О. Авдєєв. Вітаємо Сергія в 
лавах організації.
За пропозицією Виконкому та за власним бажанням з 
ГО "Поступ" вийшов О. П. Перевозник.

Станом на 16.03.2017 року в «Поступі» - 161 член.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

28 
березня

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ: 
обговорення Доктрини "Громадянська 
республіка"  (відповіді на запитання, 
пояснення, знайомство)

Розумію ваші думки та емоції, але 
спробуйте дивитися не в завтра, а хоча б на 
три місяці наперед.

Безумовно, народ завжди має право на 
повстання проти тиранії.

Але якщо така тиранія лише в вашій 
свідомості, а не в офіційних позиціях 
головних міжнародних гравців, то ви будете 
сприйняті в статусі не революціонерів за 
світле і чисте, а у найкращому разі бойовиків 
рівня ДНР або Абхазії.

Так, ви встигнете когось вбити. Можливо, 
ви на кілька днів відчуєте велике моральне 
задоволення від того.

Що далі?
Далі ви зіткнетеся з потужністю силового 

блоку. Так, він є, і він буде воювати не за 
олігархів, а за свої конкретні інтереси 
тут і зараз. За олігархів ніхто вмирати не 
збирається. А за свої інтереси воювати 
будуть. Вони в них є, і цілком конкретні.

Ви зіткнетеся ще з чисельними, гарно 
озброєними і спорядженими кримінальними 
арміями. Це буде. І кримінальні армії 
знайдуть порозуміння з силовим блоком, на 
відмінність від вас. І почнуть діяти раніше, 
ніж ви встигнете роздуплитися, з ким хочете 

самоорганізовуватися, а з ким ні. В них вже 
все організовано і сплановано.

Ви зіткнетеся з бригадними тактичними 
групами "миротворців" з Московії. І вони 
будуть з підтримкою авіації. Ні, ви такого не 
очікували?

Так, це все буде. 
Звичайно, ви маєте невід'мне право гордо 

померти в бою. І пожертвувати життями 
своєї родини. І ще сотень тисяч родин. І 
залишити на нашій землі повну руїну, але не 
здатися.

А потім сюди зайдуть ще інші миротворці, 
зачистять все, що залишилося, і на нині 
нашій землі будуть жити зовсім інші люди.

Чому світові гравці не сприймуть вас за 
білих із сяючими крилами?

Тому що ви навіть не спробували 
використати політичні і громадянські 
важелі. Ви не профінансували своїми 
коштами жодну громадянсько-політичну 
силу, щоб хоча б раз спробувати змінити все 
демократично. Так, ви ходили на вибори, і 
голосували за тих, кому платять олігархи. 
Не ви їм платили, тому і не маєте морального 
права вважати, що вони були вам щось 
винні.

Ось якщо б ви таку спробу зробили, і 
злочинна влада натомість не визнала ваш 
вибір і встановила справжню тиранію, тоді 
так. Тоді вас визнали би повстанцями за 
світле проти тиранії, давали би гуманітарну 
допомогу мільярдами, а набої ешелонами, 
з'явилися би і джавелини, і стінгери, і 
дружня допомога авіації США.

Ви не хочете зважати на закордон, бо 
це ваша Богом дана земля? У такому разі 
вас примусять або зважати, або опинитися 
в становищі гіршому за Північну Корею. 
Будуть ставити на місце жорсткіше за країну 
чучхе, оскільки та десь далеко і реально 
нікому з них не заважає, а ми під боком.

Звичайно, вам не обов'язково брати до 
уваги мої слова.

Самогубство це право кожного. Але мені 
шкода цілу націю. Мою націю.

_______________________________________________

Чим досконаліше система управління 
державою її громадянами, тим 
вище в ній результативність 
громадянської політики.

ПРО ГРОМАДЯНСЬКУ ПОЛІТИКУ

Геннадій Гросфілер
      член ГО «Поступ»

Святослав Стеценко
           полковник запасу

ПАНОВЕ 
НЕГАЙНІ 
ПОВСТАНЦІ!

https://www.facebook.com/grosfiler


Останній рік я займаю дуже активну позицію в 
інформаційному житті Овідіопольського краю. Саме на 
своєму прикладі в котрий раз впевнююсь: демократична 
форма управління державою створює ілюзію вибору та 
ілюзію народовладдя.

Все підвладно тільки одному – грошам. На виборах 
ми трохи заспокоюємося: ось оберемо нову владу, а та 
призначає нових «правильних» виконавців і все піде по 
іншому.

А ось і власний досвід: є у нас в районі голова селища 
з чисельністю населення біля 15 тисяч та доволі простим 
прізвищем: ГРАБ. Не вистачає тільки м'якого знаку для 
повної відповідності його місії.

За останній рік нами встановлено багато порушень 
законодавства на території цієї селищної ради.
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ПРО «ВПЛИВ» НА ОБРАНИХ ТА ПРИЗНАЧЕНИХ ОБРАНИМИ. 
ПРИКЛАД З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ

Роман Варшанидзе
         член ГО «Поступ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
№5, ЩО ВІДБУЛОСЯ 12.03.2018 р.

На засіданні Виконкому вирішили:
1. Призначити черговим з моніторингу членських 
внесків на березень 2018 р. Соколова К. А.
2.  Рекомендувати Раді до виключення з організації 
Перевозника О.П. за несплату членських внесків.
3. Членам Виконкому, які не задіяні в роботі 
напрямків діяльності організації, вирішити, до якого 
з напрямків приєднатися. Термін до 14.03.18 р
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ» 
заплановано провести у понеділок 26.02.2018 р.

Багато співвітчизників хочуть змінити країну. Мета в 
них спільна, але методи відрізняються.
Перша категорія створює проект нової держави 
(ідеологію), навколо нього збирає однодумців, та 
намагається отримати підтримку народу, щоб прийти 
до влади та провести потрібні зміни.
Друга категорія після роботи йде до бару пити пиво 
та жалітися на му***ків політиків, які нічого не 
роблять. І чекати месію, що зійде з небес та зробить 
все так, як вони, на третьому келисі, вирішили.
Мета одна, методи різні. Як вважаєте, який з них 
ефективніший?

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

VS

• у смт Великодолинському скидають каналізаційні 
стоки прямо у поле, при цьому збираючи зі своїх 
мешканців гроші за скидання цих відходів на колектор, 
який існує тільки на бумазі. Подвійна вигода: в тариф 
включені і послуги за транспортування стоків, і послуги 
фільтрації.

• у смт Великодолинськму вирубають дубову рощу, 
де зростають дерева, яким вже близько століття, заради 
заповітних соток у вигляді земельних ділянок в гаю. 
Подвійна вигода: гроші за ціни породи дерев та гроші за 
земельні ділянки.

• у смт Великодолинському добувають жорству 
абсолютно піратським способом: без всякого роду 
дозволів, погоджень та іншої «нісенітниці», тому що 
цю жорству за бюджетні гроші купує сама селищна 
рада. Подвійна вигода: за видобуток не сплачується ані 
копійки до бюджету, але за жорству сплачується все по 
повній ціни, як за ту, що видобута з кар’єру.

• у смт Великодолинському узбережжя ставків 
засипають будівельним сміттям з будівельних 

майданчиків, де розбирають старі конструкції заради 
будівництва чергового житлового масиву. При цьому, 
в результаті засипання ставку створюються додаткові 
"сотки" узбережжя, так цінного серед місцевої еліти. 
Подвійна вигода: за вивіз будівельного сміття отримують 
гроші, за продаж земельних ділянок на узбережжі знову 
отримують гроші.

• у смт Великодолинському тільки нами виявлено ДВА 
крупних сміттєвих звалища на земельних ділянках, куди 
вивозиться сміття з різноманітних підприємств, а дозвіл 
надає місцева влада за гроші. Подвійна вигода: земельна 
ділянка зайнята і на неї ніхто претендувати не буде, гроші 
за неї не йдуть до бюджету, але чудово йдуть в «потрібні» 
кишені.

На всі виявлені випадки викликається поліція, 
складаються протоколи, оформлюються матеріали. Але 
ніяких кримінальних проваджень не порушується.

Ми подаємо до суду, кримінальні провадження 
реєструються, але далі привласнення номеру такого 
провадження нічого не відбувається.

Вся система «пропитана» формулою: «гроші – 
вибори – прихід до влади – повернення грошей із 
прибутком". Все робиться під прикриттям Народного 
депутата, якому потрібні: а) голоси виборців на 
наступних виборах і йому цей голова їх забезпечую, б) 
грошові кошти, які так необхідні для компенсації витрат 
на минулих виборах і йому цей голова їх забезпечує.

Ви спитаєте, а що поліція, а слідство, а прокуратура? 
А нічого! Від кого залежить призначення посадовців 
поліції, слідства і прокуратури? Від влади. А хто «головна» 
влада в районі? «Народний» обранець, обраний на 
демократичних виборах, тобто з точки зору демократії 
абсолютно законно отримав свої повноваження.

Все! Замкнуте коло! Ніякого впливу з нашого боку 
на цей ланцюг: «гроші – вибори – прихід до влади – 
повернення грошей із прибутком».

Всі обіцянки періоду передвиборної агітації 
забуваються відразу після виборів. Гроші, витрачені на 
цю агітацію, необхідно якось виправдати. І саме за таких 
схем ці гроші повертаються та заробляються на наступні 
вибори.

Ось і виходить: на обраних вплинути не можемо, 
обрали – терпіть. На призначених тим паче, їх 
призначають обрані, на яких ми вплинути не можемо.

Що там говорить демократія в такому випадку? 
Дотримуйся законної процедури притягнення до 
відповідальності. А увесь цей ланцюг «притягателей» 
зайнятий тими призначеними нашими обраними.

Таке відбувається ВСЮДИ! І буде відбуватись так до 
тих пір, поки порочну демократичну систему не буде 
ліквідовано.
_______________________________________________
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