
Всі, хто хоч якось цікавляться політикою, знають, 
що за кожним лідером стоїть команда професіоналів. 
Ця команда забезпечує основу діяльності лідера. Це його 
руки, ноги і, найчастіше, голова.  Команда дуже часто 
залишається в тіні, але по факту все, що ми бачимо, 
дивлячись на лідера – результат роботи команди!

Де ж цю команду знайти і як переконатися, що це 
саме ті люди, з якими можна впевнено йти до мети і не 
боятись за свою спину? Найкоротшу і вірну відповідь на 
це питання дає історія. Наприклад історія Фіделя Кастро і 
Кубинської революції. На початку у молодого Фіделя була 
тільки ідея побудувати соціалістичну та націоналістичну 
Кубу. Заручившись підтримкою свого товариша, вони 
удвох здобули дві дрібнокаліберні гвинтівки в місцевому 

Громадянсько-політична організація “Поступ” має за 
мету перетворити Україну на велику, заможну країну.  
Обраний шлях змін передбачає встановлення нового 
державного устрою   - Громадянської республіки, при 
якій управління державою буде і правом, і обов'язком 
громадян. Реалізовувати свої право та обов’язок  
громадяни зможуть безпосередньо, приймаючи участь 
в управлінні державою, або використовуючи механізм 
делегування, доручивши управління державою іншому 
громадянину - делегату. При цьому делеговане делегату 
повноваження на управління може бути відкликане 
в будь-який момент і  передане іншому. Проте, слід 
зазначити, що сама по собі реалізація можливості 

тирі і вирішили напасти на військову частину, щоб 
спровокувати хвилю повстань і очолити її. У них звісно 
нічого не вийшло і вся банда Кастро опинилася за 
гратами. Кривавий капіталістичний режим Батісти, що 
керував тоді Островом Свободи, призначив покарання 
революціонерам 15 років тюрми, але майже за 2 роки їх 
випустили по амністії. Фіделя навіть вислали до Мексики, 
але ідеї підкорити Кубу він не полишив. Невгамовний 
Кастро в Мексиці зібрав купку авантюристів і почав 
наполегливо тренуватись із ними військовій справі. 
Одним з цих авантюристів був Ернесто Че Гевара. 
Посольство Радянського Союзу помітило молодиків 
і забезпечило рух грошима і зброєю. Мексиканська 
влада теж їх помітила і забезпечила місяцем тюремного 
ув’язнення за незаконне володіння зброєю. Але і це 
не зупинило революцію. Будучи більш обачними, вони 
спромоглися вивезти залишки радянської зброї і тих 
людей, що не проспали відплиття на Кубу. Як виявилось 
по дорозі до Куби, ніхто з 82-ох революціонерів не вмів 

відкликання повноважень делегата не вирішує проблеми 
з правильним його вибором. 

Як правильно зробити вибір делегата, і не тільки 
делегата, а взагалі будь якого владного посадовця - від 
керівника ЖЕКу до міністра, щоб потім не витрачати 
часу на його зміну? Яким повинен бути цей громадянин, 
щоб при появі у нього владних можливостей, він не став 
використовувати їх для розкрадання країни з метою 
власного збагачення?

При виборі будь-якого посадовця необхідно оцінювати 
його за такими критеріями: 

1.  ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ. Делегат повинен діяти в 
інтересах громадян, які делегували йому своє право 
на управління державою. Він повинен не тільки чітко 
розуміти свою місію після приходу до влади, а й бути 
їй відданим протягом усього часу виконання державних 
справ. На цьому етапі слід відкинути всіх, хто має спільні 
справи з  олігархами, має власний бізнес та тих, хто вже 
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КОМАНДА МРІЇ, АБО ЗБІГОВИСЬКО ВІДЧАЙДУХІВ

ВИБІР ПОВИНЕН БУТИ УСВІДОМЛЕНИЙА

керувати яхтою і, чудом діставшись берега, перше, що 
вони зробили - це поцікавились у місцевого рибалки чи 
вони на Кубі, чи де інде?  Очевидно, що рибалка доповів 
місцевій владі про вторгнення і вже через кільканадцять 
годин загін Кастро потрапив під мінометний обстріл. 
Більшість з тих, хто вижив, розбіглись по кущах в паніці. 
Здавалося, що задумам Кастро прийшов кінець. Фідель, 
Ернесто і ще з десяток їх товаришів були на грані розпачу. 
Але вони не склали руки і вперто йшли до поставленої 
мети. А вже через 3 роки соціалістична революція на Кубі 
перемогла і Кастро з товаришами взяли владу в країні.  

Отже повернемось до нашого питання. Справжня 
ефективна команда – це не команда експертів чи 
просто порядних людей. Це ті люди, що йдуть до мети 
не дивлячись ні на що! Ні на тимчасові складнощі, ні на 
провали, ні на поразки… Справжня команда – це люди, 
які знають свою мету, розуміють її, приймають її і роблять 
все можливе для її здійснення!
_______________________________________________

був заплямований своєю діяльністю при владі.   
2. ВІДПОВІДНІСТЬ МОРАЛЬНИМ ЗАСАДАМ. Існує 

така думка, що влада розбещує. Однак це омана. Людину 
змінити не легко, тим паче так швидко, як відбувається 
трансформація сьогоденних депутатів. Слід розуміти 
- якщо людина при владі не встояла перед спокусою 
незаконного особистого збагачення, то вона прийшла 
до влади вже порочною. Влада є гарним підґрунтям 
для розкриття всіх можливих людських пороків, тому 
вони швидко розкриваються, розквітають і стають 
досить помітними. При виборі керівників держави треба 
уважно розглядати їх моральний облік. Керівниками 
в Громадянській республіці повинні бути непорочні 
громадяни, які не піддаються жадібності. Хто непорочний, 
розбещений не буде. 

3. ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ.  При виборі нового керівництва 
державних установ, особливо на період проведення 
корінних змін, необхідно віддавати перевагу керівникам 
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з задатками лідера. Хороші і навіть успішні менеджери не 
завжди є лідерами. Лідер - це людина, яка здатна вести 
за собою людей. Лідер здатний бачити те, що іншим не 
підвладне.  “Поступу” потрібні лідери з таким внутрішнім 
вогнем бажання побудувати в країні Громадянську 
республіку, від якого будуть загорятись інші.

4. ПРОФЕСІЙНІСТЬ. Кандидат повинен бути 
підготовлений до виконання завдань, з якими він 
зіткнеться на шляху до поставленої цілі. Не можна 
допускати, коли цілою галуззю керує неосвічена, 
в цій галузі людина. Не можуть бути ефективними 
управлінцями люди з низькими вольовими якостями. 
Таким людям взагалі не можна давати право управляти 
іншими.  

5. КОММУНІКАБЕЛЬНІСТЬ. Для налагодження 
контакту з людьми, незалежно від їх статусу та ступеню 
знайомства, необхідно бути комунікабельною людиною, 
яка випромінює позитивний настрій. Людина похмура, 
дратівлива і невдоволена може бути приємною у 
спілкуванні тільки використовуючи певні маскування. 
Однак  більшість людей це відчуває і  уникає відкритого 
спілкування. Розряджати любі складні ситуації здатна 
лише справжня позитивна людина. 

Отже досить голосувати емоціями, давайте робити 
усвідомлений вибір на підставі раціонального мислення, 
щоб не було соромно ні перед друзями, ні перед батьками, 
ні перед нащадками.
_______________________________________________

В організації «Поступ» було проведено опитування 
щодо сплати додаткових внесків. Було поставлене 
таке запитання: «Чому в організації ті, хто дають 
додаткові внески, їх дають, а ті, хто не дають, їх 
не дають?». Наводимо Вам приклад однієї з таких 
«цікавих» відповідей:

Відповідь, отриманав ході опитування:

«Не платять, бо не згодні з 
методами роботи, бо гроші 
йдуть на непродуктивні проекти 
(мітинги, палатки)».

Комментарий к ответу:

ПРО ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ 
І МОЄ СТАВЛЕННЯ ДО НИХ 

Сплачувати додаткові внески у “Поступі” нікого 
силоміць не примушують. Бо знаємо, кожен з нас 
на власний розсуд вирішує - є чи нема у нього така 
можливість.

Тому ті, хто додатковими внесками не підтримує 
“Поступ”, можуть дати тільки одну чесну відповідь: 
“Не можу, хоча б і хотів, відірвати від сім’ї зайву 
копійку. Бо не просто виживаю, а животію у 
ці скрутні часи”. І ніхто, кажу про розумово 
адекватних, не посміє за те дорікнути або виявити 
до поступівця неповагу чи зверхність. 

Інша річ, коли серед членів “Поступу” знаходяться 
розумники чи недалекоглядні спритники, які 
підбурюють думку, буцім додаткові внески не треба 
сплачувати лише тому, що вони “не правильно” 
витрачаються. Така позиція - або самообман, або 
щось значно гірше. Адже усі відомі нам програми, усі 
заходи, усі витрати на них, плановані “Поступом”, 
ухвалюються відкритим голосуванням на Загальних 
Зборах, а між ними – Громадською середою, двері 
якої широко прочинені для кожного з нас, кому є що 
сказати або про щось поцікавитися. Та й фейсбушна 
сторінка “Поступу” – не під грифом секретності для 
котрогось із нас. 

Чи не так? 
Чи я щось проґавив?
Чи, може, забув, що на відкритих голосуваннях 

по будь-якому питанню ніколи не траплялося 
примусового одобрямсу, а ми вільно здіймали руку 
“За!”, “Проти!”, “Утримався!” Але практично усі 
питання ухвалювалися одностайно.

Хтось мені заперечить, що так було і так є? І, 
переконаний, так буде. Адже ніхто нікому не 
затуляє рота, коли щось не так з твоїм ситуативним 
розумінням того чи іншого питання. Прийди і скажи 
про це! Скажи, щоб усі ми почули, прислухалися 
і дійшли колективного висновку. Виваженого 
висновку, з яким ти згоден чи проти. Але прийди і 
скажи. Бо в іншому разі – то пуста балаканина.

Одним словом, не хочеш – не сплачуй додаткові 
внески.

Але звинувачувати всю організацію в якомусь 
“неправильному” використанні додаткових внесків 
– це, м’яко кажучи, просто негарно, бо це перший 
крок до розколу організації.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА 
ОТВЕТОВ И КОММЕНТАРИЕВ

Петро Циганко
Голова Ліберальної партії України,
                доктор економічних наук

                                 член ГО «Поступ»

Українці - це великий народ! Народ зі 
славетною історією! Але умови, в яких 
ми живемо, - це справжнє приниження. 
Не за це наші пращури проливали кров 

- свою і ворожу. Вони мріяли про вільну, незалежну Україну. Наше ж завдання - 
це  з вільної України перетворитися на Велику Україну, що достойна своєї історії. 
Але ніхто крім нас це не зробить. Нікому не вигідна Велика Україна, крім самих 
українців. Тільки своїми руками ми маємо її будувати. Це наш обов'язок перед 
минулими і майбутніми поколіннями. Однак, крім “Поступу”, Велику Україну не 
будує ніхто. Олігархічні сили дерибанять рештки національного багатства. І крім 
“Поступу” нема на горизонті альтернативи. Тому досить чекати дива. Його не буде. 
Долучайтеся до “Поступу” і давайте разом зробимо країну, про яку ми всі мріємо.

Про так зване "Я З ВАМИ".
Часто доводиться чути від наших 
"громадян", мовляв "я з вами", "я з вами 
коли настане час ІКС..", “я вас підтримую 

і чекаю слушної нагоди..." і т.д. у цьому дусі.

Так от. Ви всі не з нами.
З нами лише той, хто є членом організації "ПОСТУП".
З нами лише той, хто фінансово підтримує діяльність організації "ПОСТУП" на 
шляху побудови нової системи управління ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА.
З нами лише той, хто працює в складі команди на досягнення спільного результату.
З нами лише той, хто для нашої спільної перемоги віддає свій час, енергію, життя.
Всі інші не з нами!!!

Все вище сказане стосується не лише "ПОСТУПА", 
а і інших подібних структур.

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»

Ілюстрація: "Даогопак. Анталійська гастроль"
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