
Основа Демократії - це ГРОШІ! 
Основа Громадянської 
республіки - ГРОМАДЯНИ! 
Тому я за Громадянську 
республіку.

А ТИ?

Підтримуєш головну роль 
Громадянина в управлінні 

державою?  

↓

Як уже написано в другому розділі Доктрини 
"Громадянська Республіка", щоб внести структурні 
зміни в систему керування державою, нам потрібен 
рівень підтримки населення вище 50%. Це найвищій 
з практично можливих рівнів підтримки, що дозволяє 
робити будь-які політичні проекти. Як, наприклад, 
зміна системи управління державою. Це соціологічні 
данні, що зібрані і перевірені на практиці в багатьох 
країнах світу. Змінити систему керування державою - 
це важкий процес, що потребує багато часу і значних 

Веду один діалог по знайомству із нашим 
громадянським рухом. Людина досить цікава і 
розумна. Приводжу один цікавий епізод. 

Михайло.
Бачу, що ви чомусь не хочете відповідати, в чому є 

різниця між правами громадянина і негромадянина. 
Вочевидь, у вас (у республіканців) все-таки немає 
чіткого розуміння цієї різниці. В такому випадку, 
дивним виглядає ваше бажання обов'язково поділити 
людей на дві категорії, якщо причини і критерії такого 
поділу нікому не відомі.

Твердохліб 
Дякую Михало, за Ваш допис.
Мені не вдається Вам пояснити головну сутність 

нашої ідеології. Але пропоную намагатись це робити 
до тих пір, доки все вийде. Тому наступна спроба:

ресурсів. Якщо взяти до уваги те, що зміна системи 
влади - це проміжна мета організації, то зрозуміло, що 
без здобутку цього самого політичного джекпоту ми не 
обійдемось.

Сьогодні ми можемо бачити приклади того, як 
прорвавшись невеликим числом людей в парламент чи 
органи виконавчої влади, ідеологічні організації, на 
кшталт націоналістів, не можуть проводити системні 
зміни згідно своїх доктрин. Їх просто блокують 
конкуруючі організації чи банально не сприймає 
достатня кількість населення України. В цей час їхня 
пропаганда стає сприйматися все гірше за рахунок 
того, що вони ж наче при владі, але нічого з обіцяного 
не можуть зробити. І рівень їхньої підтримки починає 
поступово знижуватись. 

1. Ми взагалі не хочемо ділити населення на громадян 
і НЕгромадян. Наша позиція проста: КОЖЕН МАЄ БУТИ 
ГРОМАДЯНИНОМ! Це безумовна наша позиція. Якщо б 
було можливо це зробити практично, то ми б це зробили. 
Але це неможливо. Бо будуть ті, хто не зможе виконувати 
функції громадянина, і ті, хто не захоче виконати 
функції громадянина. Тому, хочемо ми чи не хочемо, то 
в суспільстві будуть дві категорії громадян. І не ми їх 
ділимо, а сама природа суспільства так проявляється. 
І сьогодні такий поділ є в будь-якій країні світу. Це 
дієздатні та недієздатні, це ті, хто ходить голосувати чи 
не ходить голосувати, це ті, хто має бажання щось робити 
задля України і не має. Тих, хто не має такого бажання, ми 
називаємо соціальними дронами.

2. У нас сьогодні дійсно немає чіткого розуміння, чим 
мають відрізнятись громадяни від НЕгромадян відносно 
їх прав та обов'язків в майбутній Громадянській 
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НАВІЩО НАМ ВСЯ ПОВНОТА ВЛАДИ?

ДОСВІД СПІЛКУВАННЯ ПО НАПРМКУ ЗОВНІШНІХ КАДРІВ

ГРОМАДЯНИН І НЕ ГРОМАДЯНИН

Наявність масової організації та міцної ідеології 
теж важливі, але саме на політичному етапі життя 
організації все вирішує підтримка народу.

Вже у шостому розділі Доктрини Громадянська 
Республіка викладено детальну стратегію шляху ГО 
"Поступ" до мети. І етап взяття всієї повноти влади є 
невід’ємною складовою цієї стратегії. 

_______________________________________________

республіці. Є тільки чітке розуміння, що така різниця 
має бути. Сьогодні в Україні є така різниця, якщо 
порівнювати громадян України та негромадян. І така 
різниця є в більшості країнах світу.

А ось саме яка має бути різниця в майбутній 
Громадянській республіці, то це буде вирішувати 
майбутній уряд Громадянської республіки. Ми це 
питання розглядали і прийшли до висновку, що поки 
нема сенсу на даний час це питання конкретизувати. Бо 
все буде залежати від конкретних обставин на той час, 
коли такі норми будуть прийматись. Більше того, якщо 
уряди Громадянської республіки будуть змінюватись, 
то і закони про права й обов'язки НЕгромадян також 
можуть змінюватись. І, навіть, без зміни уряду це 
також може змінюватись. Ну наприклад. Якщо в країні 
буде йти бурхливий економічний розвиток, то це буде 
вимагати створення нових робочих місць. Може так 
статися, що й на державну службу будуть прийматись 
НЕгромадяни, якщо це буде доцільно. Тобто введення чи 
закриття певних прав та обов'язків для НЕгромадян буде 
залежати від конкретних обставин, від необхідності 
задля розвитку країни.
_______________________________________________

Дмитро Тацій
      член Виконкому ГО «Поступ»

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

На політичному етапі життя 
організації все вирішує підтримка 
народу.

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Ми взагалі не хочемо ділити 
населення на громадян і НЕгромадян. 
Наша позиція проста: КОЖЕН МАЄ 
БУТИ ГРОМАДЯНИНОМ!

https://postup.org.ua/postup/chlenstvo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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ЧИ ДОСТАТНЬО ВЛАДИ У ПРЕЗИДЕНТА ДЛЯ 
ПРОВЕДЕННЯ ЗМІН В УКРАЇНІ?

У Президента України є багато противників, які 
звинувачують його у бездіяльності і всіх лихах, 
що спіткали країну, також є й прихильники, які 
вважають, що у Президента недостатньо прав та 
влади для виведення країни із скрути. Пропонуємо 
розібратись з даним питанням на прикладі 
протистояння Президента Петра Порошенка та 
Михайла Саакашвілі. 

ЩО ВИМАГАВ СААКАШВІЛІ ВІД ПОРОШЕНКА:
Перше – почати реальну боротьбу з корупцією. 

Створити в Україні Антикорупційній суд.
Друге – розпочати відкритий і публічний процес з 

продажу всього бізнесу, який йому належить. 
Третє – змінити закон про вибори народних 

депутатів України, впровадивши європейську 
систему відкритих списків. Для проведення чесних 
виборів без фальсифікацій з боку політичних сил, 
сформувати новий склад Центральної Виборчої Комісії 
з незалежних фахівців на основі прозорого конкурсу. 
У разі незатвердження Верховною Радою нових членів 
ЦВК, розпустити її геть. 

Четверте – ліквідувати корупційну схему 
"Роттердам+" та знищити газову мафію.

По суті, Саакашвілі вимагав від Президента дій, 
направлених на виконання його передвиборних 
обіцянок.

ЩО МОЖЕ ПРЕЗИДЕНТ?
Президент за конституцією України має багато 

повноважень та обов’язків. Основні з яких: 
- призначати позачергові вибори до Верховної Ради 

України та припиняти повноваження Верховної Ради 
України у випадках, передбачених Конституцією;

- вносити за пропозицією коаліції депутатських 
фракцій у Верховній Раді України подання про 
призначення Верховною Радою України Прем’єр-
міністра України;

- зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України з 
мотивів невідповідності їх Конституції з одночасним 
зверненням до Конституційного Суду України щодо їх 
конституційності;

- вносити до Верховної Ради України подання про 
призначення Міністра оборони України, Міністра 
закордонних справ України;

- призначати на посаду та звільняти з посади за згодою 
Верховної Ради України Генерального прокурора;

- вносити до Верховної Ради України подання про 
призначення на посаду та звільнення з посади 
Голови Служби безпеки України;

- призначати на посади та звільняти з посад половину 
складу Ради Національного банку України;

- будучи Верховним Головнокомандувачем Збройних 
Сил України, призначати на посади та звільняти з 
посад вище командування Збройних Сил України, 
інших військових формувань. Здійснювати 
керівництво у сферах національної безпеки та 
оборони держави;

- призначати на посади третину складу Конституційного 
Суду України.
Відповідно до закону України про Центральну 

виборчу комісію, Президент подає до Верховної Ради 
на призначення та звільнення членів Комісії ЦВК. 

Президент повністю формує виконавчу владу в 
областях і районах, місті Києві, призначаючи Голів 
місцевих державних адміністрацій.  

Президент призначає на посаду суддів Верховного 
Суду. 

Президент України, Верховна Рада України та 
з’їзд суддів України призначають по шість суддів 
Конституційного Суду України.

Із усього зазначеного вище виходить, що для 
отримання всієї повноти влади Президенту необхідно 
мати контроль над Верховною Радою. Зважаючи, 
що у партії «Блок Петра Порошенка» 136 народних 
депутатів, а для більшості необхідно 226, то для 
прийняття законів треба, щоб їх підтримали інші 
депутати. 

По факту у Президента немає всіє повноти влади, і 
без підтримки інших фракцій змінити законодавство 

По организации был проведен опрос по поводу уплаты 
дополнительных взносов. Каждому поступовцу было 
задано два вопроса: «Почему в организации те, 
которые дают дополнительные взносы, их дают, а те, 
которые не дают,  их не дают?». Приводим Вам один 
из таких «интересных» ответов:

Ответ, полученный в ходе опроса:

«Не платят, потому что не верят, что 
их дополнительные взносы могут чем-
то помочь, просто не верят и вопрос не в 
идеологии».

Комментарий к ответу:

Думаю, такой ответ может дать человек, 
который не вникает в деятельность организации 
или просто "скупой", потому что 50 грн. для 
семейного бюджета вообще никак не влияют. 
Конечно, ситуации бывают разные, но взносы 
потому и называются "Добровольные".

Кто-то может сказать, что дополнительные 
взносы эфективнее собирать под что-то 
конкретное, типа реклама в Фейсбуке, ролики и 
т.д. И тогда, наверное, не будет таких ответов, что 
человек не понимает, для чего дополнительные 
взносы. Однако, это заблуждение. Организация 
каждый месяц, когда есть возможность, 
откладывает деньги на рекламу, на видеоролики 
и т.п. Просто не всегда есть целесообразность 
объявлять о централизованом сборе на что-то. 
Тот, кто работает в команде "Поступа", всегда 
знает потребности и сложности организации и по 
мере сил помогает. А тот, кто ничего не делает, 
всегда ищет оправдания. "Поступу" всегда нужны 
Ваше время, Ваши мозги и Ваша материальная 
поддержка, потому что это все приближает нас к 
созданию ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ!

О ДЕНЬГАХ И НЕ 
ТОЛЬКО5025

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА 
ОТВЕТОВ И КОММЕНТАРИЕВ

Александр Кравченко
               член ГО «Поступ»

Президент не може. Проте, слід відзначити, що 
Президент і не має на меті виконувати вимоги Михайла 
Саакашвілі. Він вибирав інший шлях, відкрив на нього 
кримінальну справу, позбавив його громадянства та 
депортував з України. 

На перший погляд, справи – кепські. Проте, якщо 
уявити, що Президент почав виконувати зазначені 
вимоги, що би змінилось? Та нічого. Продавши бізнес 
та поклавши гроші в банк, Президент потрапляє в 
залежність від того, кому ці гроші довірив. Система 
відкритості списків не змінює діючу систему 
заробітку можновладців – «гроші-вибори-влада-
гроші з прибутком». І корупційний суд, кого він буде 
судити? Чи можливо при діючий системі влади, щоб 
до корупційного суду направлялись на розгляд справи 
про дії правлячих в країні олігархів? Хіба що, для 
розправи над тими, хто поза системою.   

Висновок – Україна потребує інших змін. 
Потрібно міняти саму систему влади. 

Нам потрібна – Громадянська республіка.

_______________________________________________

Олег Альохін
     член ГО «Поступ»

По суті, Саакашвілі вимагав від 
Президента дій, направлених на 
виконання його передвиборних 
обіцянок.

По факту у Президента немає 
всіє повноти влади, і без 
підтримки інших фракцій змінити 
законодавство Президент не може.
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