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Не віриш байкам демократії  → ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

Граждане не отвечают за свой 
выбор, а депутаты не несут 
ответственности за свои 
действия

Марк Твен
американський письменник

1835-1910рр.

Опять те же грабли… С одной стороны – «Политики 
во всем виноваты!», с другой – «люди виноваты, 
сами себе «навыбирали» – а потом жалуются!». 
Эти фразы всегда применимы и «современны» для 
Украины. Никогда не прекращается поиск тех, кто 
виноват. Давайте же разберемся с тем, кто виноват 
и что делать.

 ВИНОВАТЫ ЛИ ВО ВСЕМ ЧИНОВНИКИ И ПОЛИТИКИ? 
Да! Виноваты! Именно нынешний демократический 
строй виноват в том, что Украина не может вырваться 
из кризиса и политического, и экономического. 
Современная олигархическая власть зациклена на схеме: 
«деньги – выборы – приход к власти – возврат денег 
с прибылью – очередные выборы». Власти некогда 
заниматься развитием государства (и не для этого идут во 
власть). Данная деятельность не подразумевает участие 
граждан в управлении государством. В этой ситуации 
граждане не влияют на депутатов, которых они выбрали, 
они отстранены от управления государством. Выборы 
– это лишь имитация управления, а «избранники» 
открыто скучают на заседаниях, в полупустом зале, 
голосуют «за себя и того парня» целой пачкой карточек.
Депутаты не несут никакой ответственности, они - часть 
общей олигархической системы и единичные случаи 
действительно тех самых честных и порядочных. Но 
они одни. Они не имеют должного ресурса для борьбы 
с олигархической системой. Любое действие таких 
порядочных и честных может быть перекручено системой, 
оболгано и от такого одинокого борца отвернутся все, в 

первую очередь его же избиратели. Такая система не 
допустит своего разрушения изнутри. Поэтому ответим 
«мемом» из интернета – «Во всем виноваты политики!».

ВИНОВАТЫ ЛИ ВО ВСЕМ ГРАЖДАНЕ? Да, виноваты! 
Потому что «понавыбирали кого попало»; потому 
что «продались за гречку»; потому что поверили 
обещаниям; потому что не разобрались; потому что 
испугались; потому что не пошли на «бесполезные 
выборы»; потому что пошли на «бесполезные выборы»; 
потому что «некогда и нет времени заниматься 
политикой» и еще многие «потому что»…

ВИНОВАТЫ ВСЕ. Но что порождает виновность? 
Безответственность! Именно безответственность 
граждан на выборах и потом полная «отрешенность», 
в большинстве своем, от политических процессов 
на все время между выборами, как раз и порождает 
безответственность «избранников». Никто ни перед 
кем не отвечает за свои действия. 

Граждане не отвечают за свой выбор, а депутаты не 
несут ответственности за свои действия (разве что 
создается какая-то видимость работы с гражданами 
перед выборами): «Идеальная демократическая 
система управления государством». Добровольная 
диктатура, а ведь и не скажешь ничего, «ведь сами 
выбрали! Зато в следующий раз выберем порядочных!» 
И сколько так будем еще делать? Может хватит? Хватит 
ждать и в надежде выбрать порядочных? Может пора 
взрослеть и самим брать ответственность за то, что 
происходит в Стране?

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОРОЖДАЕТ ВИНОВНЫХА

ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ПРИ НЫНЕШНЕЙ ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ? Нет! Система это не позволит сделать. 
Необходимо менять систему управления государством. 
При демократической власти никто не даст реализовать 
«отвественность граждан», потому как выборы 
«тайные» и, главное, «честные». А ответсвенность 
«избранников» перед гражданами, тем более не будет 
установлена, потому как это, как «пчелы против меда».

КАК МОЖНО ПОБОРОТЬ ЭТУ «БЕЗОТВЕТСВЕННОСТЬ»? 
Только путем смены системы власти. Мы предлагаем 
свою новую систему – систему Гражданской Республики. 
Только при Гражданской Республике гражданин не 
только имеет право управлять государством, но это 
также и его основная обязанность. Только при этом 
гражданин будет нести всю полноту ответственности 
за управление государством. Потому что Гражданин 
управляет государством каждый день, а не раз в пять лет 
на избирательном участке крестики ставит. И Делегат 
уже несет всю полноту ответственности за свои действия 
перед государством и гражданами не только накануне 
выборов, а каждый день. Потому что при Гражданской 
Республике нет выборов, а делегировать полномочия, 
как и забрать их у делегата, Гражданин может в любой 
момент. При всем этом нет выборов, не работает схема: 
«деньги – выборы – приход к власти – возврат денег 
с прибылью – очередные выборы», нет виноватых, есть 
коллективная ответственность за свое государство. 
Гражданин сам управляет свои государством, а не ждет, 
когда за него это сделают «умные и порядочные».

Присоединяйтесь к нам в создании Гражданской 
Республики как действенного механизма 
построения Великой Украины!

_______________________________________________

Кирилл Соколов
      член Исполкома ГО «Поступ»

https://postup.org.ua/postup/chlenstvo
https://www.facebook.com/kirill.sokolov.940


Долаючи відстань від Бога до серця,
Із давніх часів до сьогодняшніх днів,
Живи та всміхайся, моя Україно,
Бо дух громадянства тебе відродить!

Ти бачила все: і страждання, і горе,
Та вже полишаємо темні часи, 
Поступом твердим к майбутнього зорям,
На благо народа, до щастя мети.

Бачу могутнєй тебе, Україно,
Новий громадянський пануючий лад,
Де кожен – господар своєї країни, 
Де кожен у серці плекатиме сад!

30.07.2018 р.
#leha_krushelnitskiy
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Я - військовий пенсіонер, 
авіаційний інженер, кандидат 
технічних наук. Відслужив 30,5 
років в Військово-повітряних 
Силах. Міг би служити й далі, 
але в Збройних Силах пішла 
руйнація. Я людина творча 
і бути її співучасником я не 
захотів. Розробив бізнес-

план створення міжнародної авіакомпанії на базі 
авіаційного загону Акціонерного товариства «Мотор Січ» 
(м. Запоріжжя). Авіазагін був в занепаді. Він створювався 
для технологічних цілей – забезпечення оперативного 
постачання виробництва авіадвигунів матеріалами та 
комплектуючими виробами, та доставки готової продукції 
замовникам. Після розпаду СРСР його використання стало 
недоцільним. Моя пропозиція була прийнята. Я терміново 
звільнився з військової служби і майже 10 років працював 
директором створеної за моїм проектом авіакомпанії. Наша 
дружна команда вивела її в ряди кращих авіакомпаній 
України. В 2003 році авіакомпанія за високі темпи розвитку 
бізнесу була нагороджена золотою медаллю міжнародного 
фонду при ООН. Через певні обставини, я був вимушений 
змінити роботу. Мене було призначено головою правління 
акціонерного товариства транспортно-будівельної 
спеціалізації. І я з сім’єю переїхав в Київ.  

Я дуже болісно сприймаю кризу в управлінні нашою 
державою. Корумпована кланово-олігархічна система 
веде країну в прірву. Я ніколи не займався політикою, 
але нинішній стан державного управління в Україні 
багатьох примусив замислитись про необхідність змін. 

 Ми вже багато разів обговорювали, що витрачати час і 
зусилля організації на сторонні справи – шлях у нікуди. 
Але чи справедливе це твердження для випадків, коли 
допомоги потребує лояльна до організації людина?!  
За певних причин дехто офіційно не вступає в ряди 
організації, а дехто вимушено виходить, зберігаючи 

 Є така чудова будівельна приказка: Щоб не було 
«галдежу» (не мовою будівельного оригіналу) працювати 
треба по «чертежу»… а починається «галдеж» – відкриваєм 
наш «чертеж».

Це я до того, що під час  будування/створення будь 
чого, потрібно постійно звірятися з тим проектом за яким 
ПОЧИНАЛИ будувати або створювати. І це є актуальним як 
для створення собачої будки, так і для побудови держави.

Тож глянувши на той самий «чертеж» або Проект держави 
Україна, який зазначений в Акті проголошення незалежності 
України, зокрема Декларацію  про державний суверенітет 
України, був трохи вражений тим, що, переписуючи кілька 
разів робочу документацію (Конституцію України, Закони 

Я знайомився з різними проектами та ідеями, і натрапив 
на проект Громадянської республіки. В вересні 2017р я 
підписався на газету, але вона мене не зацікавила. І тільки 
в травні 2018 р я зайшов на сайт ГО «Поступ» і ознайомився 
з доктриною Громадянської республіки. Вона мене дуже 
зацікавила, це реальний проект ефективної зміни системи 
державного управління в Україні.  Я прийняв рішення 
приєднатись до ГО «Поступ».

В Україні дуже багато партій, об’єднань, громадських 
організацій, які декларують в своїй меті зміну системи 
влади в країні. Але, вони діють нарізно, кожна окремо і всі 
разом кожного разу програють олігархічній, корумпованій 
системі. Ми на порозі чергових виборів і вже зараз видно, 
що якщо дійсно патріотичні сили не об’єднаються й не 
реалізують заміну президента й депутатів на патріотів, 
які зможуть зробити рішучий крок для зміни системи, то 
це може бути втратою останнього шансу до змін системи 
мирним шляхом - без громадянської війни! Вважаю, що 
ГО «Поступ» має розробити план дій по АКТИВНІЙ участі 
в чергових виборах, по взаємодії з іншими громадськими 
організаціями та партіями для досягнення цієї мети.

Будь-яке об'єднання має здійснюватися навколо ОДНІЄЇ ідеї та 
одного плану. Інші об'єднання нежиттєздатні. Вони дуже швидко 
розвалюються, оскільки кожен має своє бачення щодо мети 
та всіх напрямків діяльності. І врешті-решт, навіть, якщо така 
об'єднана сила і прийде до влади, то в неї нічого не вийде. Кожен 
займатиметься реалізацією своєї програми, або задоволенням 
своїх власних інтересів. В результаті, їх куплять олігархи і вся 
історія почнеться спочатку. Ніяка система не зміниться. Що
 ж до чергових виборів, то нема сенсу в них приймати участь, 

ідеологічну вірність. Таке буває нечасто, але саме ці люди, 
як правило, дуже корисні спільній справі.

Розглянемо ситуацію, коли людині потрібна від 
організації допомога або співпраця. Така людина очікує 
на те, що отримані натомість дивіденди перекриють 
організації витрачені час та ресурси. І це правильно, адже 
(не будемо наївними), в цьому світі все робиться з метою 
власної вигоди. Але чи дійсно така людина усвідомлює, 
чим саме вона може бути корисною організації? Це 
справедливо, лише у випадку, коли людина знає ідеологію 
і стратегію організації. Якщо вона точно знає чого хоче 

тощо), ніхто не звертає уваги на Генеральний проект, тобто 
на ту державу, яку ПЛАНУВАЛИ будувати.

А там досить красномовно визначено і місце демократії, і 
статус Громадян, і багато чтого ще.

Тож дозволю собі нагадати.
У липні 1990 року не планувалося будувати «демократичну 

державу», проте прагнули створити демократичне 
суспільство. А це, погодьтеся, не одне й те саме. 

Бо суспільство як сукупність людей може собі дозволити 
таку розкіш, як права без обовязків, а Держава, як 
система, що створена для ГРОМАДЯН, повинна спиратися 
не на «піпл», а саме на ГРОМАДЯН, для яких УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВОЮ Є як правом, так і ОБОВ’ЯЗКОМ.
Що стосується Держави, то вона повинна бути правовою 

задля всебічного  забезпечення  прав  і  свобод людини 
та політичного, економічного, соціального  і духовного 
розвитку НАРОДУ України. І народ це не просто люди (пипл, 
біомаса, населення, тощо).

ШИРОЧКІН ВАЛЕНТИН СЕРАФИМОВИЧ
ЧЛЕН ГО "ПОСТУП"

РЯТУВАЛЬНИЙ КРУГ ДЛЯ ТИХ, ХТО ЗА БОРТОМ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЧИ СУСПІЛЬСТВО ГРОМАДЯН
(ЩО ПІПЛ БУДУЄ, ЩО ПІПЛ БУДУВАВ, І ЩО ГРОМАДЯНИ ПЛАНУВАЛИ БУДУВАТИ)

Олексій Крушельницький
                      член ГО «Поступ»

якщо нема ресурсу захистити результат. Ми не зможемо 
покрити спостерігачами та членами виборчих комісії всі 
дільнці. В першу чергу, відсутій людський ресурс для 
проведення масової агітації. Саме тому ми задекларували, 
що приймати участь у виборах будемо лише після досягнення 
організацією 1000 чоловік. Всі спроби більш ранньої участі 
- це марна трата часу та ресурсів. Краще направити їх на 
збільшення чисельності організації та пропаганду наших 
поглядів. Це буде корисніше.

Коментар О. Черниша,  члена Ради ГО «Поступ»: 

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

організація і підтримує мету й методи її досягнення. Також 
важливо, щоб факт підтримки людиною організації мав 
форму якоїсь конкретної дії в минулому або теперішньому. 
У іншому ж випадку, людина навіть не усвідомлює, у кого 
саме вона просить допомоги і, швидше за все, подібна 
співпраця не принесе користі, ані організації, ані людині. 

З усього вище написаного робимо висновок – ГО Поступ 
надає будь яку адекватну допомогу виключно тим, хто 
підтримує ідеологію Громадянської Республіки і справами 
це доводить. Навіть якщо людина, що просить допомоги, 
офіційно не знаходиться в лавах організації.

Окремо хочу звернути увагу на той факт, що в Декларації 
досить чітко визначено, що «Громадяни Республіки всіх  
національностей  становлять  народ України. Саме так 
«ГРОМАДЯНИ РЕСПУБЛІКИ», а не сукупність людей. Але в 
подальших політично-олігархічних підкилимних іграх та 
ігрищах статус Громадянина всіляко спрощували до просто 
людей (піпла).

Тож в сухому залишку «ПОСТУП» лишився єдиною 
організацією, для якої найвищою соціальною цінністю є 
ГРОМАДЯНИН і яка будує державу не «Демократичну», а 
ГРОМАДЯНСЬКУ.

 Гарна стаття. Я б більше підкреслив, в чому різницця між 
демократичної державою і демократичним супсільством. Бо в 
статті є припущення, що всі згодні, що це не одне й теж. Але маю 
сумнів, що в нас дуже багато є людей, які розуміють різницю.

Ігор Мотузка
      член ГО «Поступ»

Коментар М. Твердохліба,  Голови Ради ГО «Поступ»: 
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