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Дмитро Тацій, член Виконкому ГО "Поступ"
Доброго дня Віталій!
Звертаюсь до Вас від імені нашої громадянської 

організації "Поступ". Ми вважаємо, що для того, аби 
ситуація в Україні змінилася на краще, потрібно змінити 
саме систему влади, а не поганих на чесних і порядних. 
Сьогоднішня демократична система працює за формулою: 
"ГРОШІ → ВИБОРЧА КАМПАНІЯ → ВИБОРИ → 

ОТРИМАННЯ МАНДАТА ДЕПУТАТА → ВИТЯГУВАННЯ 
ГРОШЕЙ ІЗ ПРИБУТКОМ".
Це неминуче призводить до корупції чи олігархії. 
Наша мета - замінити в Україні демократичну 
форму правління на Громадянську республіку 
(республікансько-громадянський лад). Працюємо в 
цьому напрямку. Шукаємо однодумців. Як Ви дивитеся 
на те, щоб я Вам розповів про нашу роботу?

Виталий Смеян
Я дивлюсь на це, як на витрату часу, як мого, так 

і вашого. Не країна погана і не олігархи та корупція. 
Погані люди. Ви не там акцентуєте))), оберніться 
навколо: люди як зомбі. Людей розбудіть, а не владу 
міняйте ))) всі хочуть жити добре, але марять і думають, 
що це держава повинна робити, але держава може це 
тільки підтримувати. Люди смітять, не прибирають, самі 
плюють на закони, а скидають провину на олігархів та 
корупцію.

Просто купка звірів, які реально вірять, що це не вони 
винні в тому, що на вулицях і пляжах бруд.

Біля води бруд, на асфальті недопалки. Держава це 
2-3% населення. 3% не роблять порядок. І не зможуть!

Порядок може зробити тільки 97%. Або хоча б 20-
30% активних, які розбудять своє оточення.

Дмитро, честно Вам відповім: Хочете змін? Справжніх?
Почніть з себе, дайте приклад своєму оточенню, щоб їм 

було соромно, коли вони бачать, що ви робите правильно.
І виховайте гарних дітей. Які будуть ще кращими за 

вас. Оце зміни. Реальні. Я почав з себе вже давно, і мій 
світ змінився.

Вам також рекомендую.

ВІДПОВІДЬ:
ПО ПЕРШЕ:
У світі є багато держав. Одні сильні, економічно 

розвинуті та безпечні, інші бідні та небезпечні для 
життя. Також є в одній і тій же державі регіони квітучі 
та безпечні, а в іншому регіоні тієї ж держави злиденні 
та з розгулом корупції і бандитизмом. У чому ж різниця? 
Невже в одному місці живуть гарні, чесні та порядні 
громадяни, а в іншому брехуни, злодії та вбивці? Як таке 
може бути? В чому різниця та причина успіху чи злиднів?

Почнемо з того, що усюди люди у переважній більшості 
однакові. Вони усюди і завжди хочуть добре і безпечно 
жити (смачно їсти і пити, солодко спати, займатися 
сексом, подорожувати та купляти гарні речі) і при цьому 
по можливості не працювати, а отримати усе це задарма. І 
лише невеликий відсоток людей, які переймається своєю 
країною, яким не все одно, яким шляхом розвивається їхня 
Батьківщина, і що очікує їх у майбутньому. Таких людей, 
справжніх ГРОМАДЯН, в усіх країнах небагато, приблизно 
до 30% населення. А дехто каже, що їх ще менше – до 
10%. Саме від цих ГРОМАДЯН залежить ситуація в 
їхній країні. Саме від активності, організованості цих 
ГРОМАДЯН залежить процвітання чи злидні в державі. 
Саме ці ГРОМАДЯНИ ведуть за собою усіх інших людей. 
І це підтверджує ситуація в Лівії, коли лише 2-3 відсотки 
людей прийняли участь в громадянській війні проти 
Муамара Каддафі, а усі інші спостерігали за подіями. 
Завдяки цьому квітуча, безпечна і стабільна держава 
покотилася в прірву. Історія Сингапуру є найяскравішим 
прикладом того, коли до влади приходить справжній 
громадянин Лі Куан Ю з великою мрією перетворити 
свою Батьківщину на потужну державу і присвячує цій 
меті усе своє життя. І сьогодні Сингапур - світовий лідер в 
кількох галузях, четвертий найбільший фінансовий центр 
у світі, другий найбільший у світі ринок азартних ігор, 
третій найбільший нафтопереробний завод. В Сингапурі 
більше доларових мільйонерів на душу населення, ніж в 
будь-якій іншій країні. І таких прикладів багато. 

Є Громадяни, а є всі інші люди, які йдуть за 
Громадянами. Тому, якщо Вам не все одно, що буде з 

Україною, будьте Громадянами у повному розумінні 
цього слова і ведіть за собою усіх інших людей! 

ПО ДРУГЕ:
Держава і громадяни - це не щось різне, а ОДНЕ 

ЄДИНЕ! Це нам всякі розумники вкладають думку, що 
держава окремо, а громадяни окремо. Так ніколи і ніде 
не бувало. Тут, очевидно, під "державою" розуміють 
владу. Але будь-яка влада завжди має підримку, мінімум 
10% громадян. Якщо менше, то така влада перестає бути 
владою. Тобто будь-яка влада - це виразник інтересів 
якоїсь частини всіх громадян. Так, можуть бути конфлікти 
між окремими верствами населення. Але це конфлікти не 
між міфічною державою і народом, а між одними групами 
громадян та іншими.

ПО ТРЕТЄ:
Будь-який порядок налаштовується завжди і всюди 

СИЛОЮ! Так, для багатьох сила не потрібна. Більшість 
людей НЕ СМІТИТЬ, НЕ ПЛЮЄ, ЧЕСНО ПЛАТИТЬ ПОДАТКИ, 
і все аналогіно теж роблять чесно і порядно. Але завжди 
є меншість, яка саме і потребує сили, задля того, щоб її 
ставити в рамки. 

Наркоманам, п'яничкам, злодіям та іншим покидькам 
ніколи не буде соромно за свої дії. Вони будуть смітити, 
гадити, зачіпати Вас, заважати жити Вам і оточуючим. 
Таких людей вести себе пристойно можливо тільки 
змусити. Люди завжди і усюди однакові. Вони йдуть туди, 
куди їх ведуть, і роблять те, що їм дозволяють. Тільки 
невідворотність покарання змушує людей вести себе 
пристойно та поважати інших.

  
ВИСНОВОК:
Не чекайте на диво, його не буде. Все в Ваших 

руках. Почніть цікавитися політикою і своєю 
державою. Розбирайтесь в тому, що діється в країні, і 
у чому проблема. Об’єднуйтесь разом задля побудови 
ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ! 

УКРАЇНА ЦЕ МОЯ КРАЇНА І Я В НІЙ ГОСПОДАР!
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО "ПОСТУПУ"! 

Працюючи в группі "Зовнішні кадри" з пошуку нових людей, отримали таку цікаву відповідь. 
Це типова думка і настільки помилкова, наскільки й поширена. Тому наводимо її, а також відповідь на неї:

Влада у нас хороша. 
Люди погані!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858


Максим Твердохлеб,
Глава Совета ГО "Поступ"

ОТВЕТ:
Мы нигде не пишем о том, что в Советах должно 

участвовать большое количество граждан. Более того, 
мы КАТЕГОРИЧЕСКИ против этого. Управлять должны 
именно профессионалы. И чем их будет меньше, тем 
лучше. В идеале - один! Мы пишем о другом, о том, 
что войти в управление может ЛЮБОЙ гражданин. Но 
до тех пор, пока он не приобретет популярность, как 
управленец, он не будет иметь реальных полномочий 
по управлению. Да, у него могут быть полномочия, 
например, его, его друзей и всё. Например около 10-
20-30 полномочий. И что он с ними будет делать в 
Совете, где общее количество полномочий, к примеру, 
около 10 000? Поэтому наша система как раз и есть 
одной из форм реализации меритократической 
модели власти.

Как мы к этому пришли? Эволюционным путем за все 
время нашей работы с 2001 года. Сама организация 
"Поступ" так управляется и на практике эта система 
показала свою эффективность. И нет толпы желающих 
войти в руководство организацией. Сегодня в 
Исполкоме работает 16 человек. Но войти в Исполком 
может КАЖДЫЙ, кто захочет. Мы бы хотели, чтобы 
еще люди туда вошли, но пока их нет, не созрели.
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Чим ближче до виборів, тим гучніше заяви політиків 
про боротьбу з корупцією. Причому, це повторює 
кожна нова влада. Така собі магічна мантра, 
повторення якої має додати голосів на виборах. Усі 
ніби борються з корупцією, обіцяють гучні «посадки». 
Але якщо за минулих влад зазвичай все виглядало 
просто як балачки, то за нинішньою влади це все 
виглядає взагалі фантасмагорично. Найяскравіше 
ілюструє боротьбу чинної влади з корупцією ситуація 
з Бочковським С., колишнім главою Державної служби 
України з питань надзвичайних ситуацій. Як це було 
голосно і бундючно. І який виявився пшик :)

Або та ж ситуація з одночасним арештом по всій Україні 
податківців часів Клименка. Носилися на гелікоптерах, 
літаках, витратили, мабуть, купу бюджетних грошей на 
цей нікчемний піар. Але що в підсумку? Де «посадки»? 

Взагалі, де тепер всі ці люди, яких якби заарештовували? 
Ну, звичайно, якісь дрібні сошки, напевно, виконують роль 
цапа... Їх влада і буде використовувати в якості піару, 
мовляв, ось вони, ці злісні корупціонери! І, що характерно, 
ці всі «редиски», як правило, виявляються заступниками, 
заступниками заступників і т.п. Начальники усі якби «білі і 
пухнасті», а ось заступники у них — ну суцільні злодії. Або 
мені одному це здалося?

Корупція ліквідовується за будь-яку 
ціну. Якщо протягом шести місяців 
корупція не ліквідовується, то або 
влада в ній зацікавлена, або в країні 
влада відсутня.

До речі, показовим є і той факт, що Президент України, 
є ж не просто гарантом Конституції, а взагалі законності 
і порядку в Україні, взагалі усунувся від вирішення 
проблеми корупції. І цей поділ влади на три «незалежних» 
гілки тут в самий раз! Завжди можна сказати, це нібито 
всі вони, а я тут ні при чому. І можна далі їздити у 
закордонні відрядження і клянчити у зарубіжних банків 
і фондів з нещасним виглядом жертви агресії «бабки», 
які, так чи інакше, спрацюють не на благо України, а тільки 
перекочують в кишені олігархії через мільйони різних 
схем.

Але це все лірика, як то кажуть. Тут, головне, розуміти 
одну просту істину, що боротьба з корупцією — це одна 
з найпростіших в реалізації завдань. Історія та досвід 
різних країн показує, що для цього необхідне тільки 
бажання влади. Та й звичайна психологія показує, що 
якщо злочин тягне за собою неминуче і суворе покарання, 
незалежно від обставин, то відсоток таких злочинів падає 
в рази. Вкрав з бюджету хоч одну гривню — публічна 
порка різками. Хабар взяв — порка. Відкрив свій власний 
бізнес, поки знаходишся на державній посаді, — порка і 
т.д. Ось прямо на Майдані Незалежності. Знімаєш штани 
і отримуєш пару десятків різок по сраці. А якщо не 
допоможе, то і може щось суворіше.

І якщо влада бореться з корупцією роками, то влада 
просто зацікавлена у цих схемах. Ми, у «Поступі», 
наголошуємо, якщо протягом шести місяців з моменту 

ЧИМ БЛИЖЧЕ ДО ВИБОРІВ...А

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
№16, ЩО ВІДБУЛОСЯ 03.09.2018 р.

На засіданні Виконкому:
• Розглянули поточний стан справ по газеті 
«ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА».
• Постановили провести опитування по організації 
з таким питанням: “Що потрібно, щоб всі люди в 
організації почали працювати?” Відповідальні: 
Соколов К.А. і Муляр А.М.
Секретар наступного засідання – Хлиптун А.А. 
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ» 
заплановано провести у понеділок 17.09.2018 року. 

Гражданская организация «Поступ» пропагандирует 
идеологию «ГРАЖДАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» и все 
больше и больше людей узнав об этом, начинают 
подробно ее изучать и задавать вопросы. Приводим 
один из таких интересных вопросов и ответ на него:

Андрей Сергеев

ВОПРОС:
"На основании чего организация 
"Поступ" решила, что в 
управлении государством должно 
участвовать большое количество 
граждан? Ведь достаточно, 
чтобы в этом принимали участие 
квалифицированные кадры."

Більшість із випускників шкіл пострадянського 
регіону пам’ятають твір Оноре де Бальзака - 
"Гобсек". Історію про персонажа, що досяг вищого 
рівня жадібності, скупості і дріб’язковості. Звісно, 
риси літературного персонажа перебільшені і в 
реальному житті таких людей не знайти. Але деякі 
ситуації змушують в цьому сумніватись. Особливо, 
коли мова йде про спільну справу.

Уявіть собі ситуацію, коли люди збираються в 
організацію для досягнення спільної мети. Фінансують 
організацію зсередини, тобто власними внесками, 
з метою збереження самостійності і незалежності 
від чужих ідей та інтересів. І майже всі приймають 
участь у творені бюджету організації згідно власних 
можливостей. Дехто на підйомі фінансового стану і 
дає значні додаткові ресурси, дехто тільки йде вгору 
і дає лише регулярний внесок, дехто зовсім в скруті 
і допомагає символічно… Але є і такі, котрі просто 

поставили собі за мету «скидуватись» якомога менше. 
Чим керуються ці люди, патологічною жадібністю, чи їм 
одним зрозумілими принципами – не важливо. Головне, 
що кожного місяця з різних причин, вони недодають в 
спільний двигун трошечки палива. Організація в цілому 
це не відчуває, але деморалізуючий фактор величезний. 
Кожного разу, коли солідна, з виду адекватна людина, 
починає шукати привід недодати щомісячних внесків 
приблизно на долар, це збиває з пантелику всіх 
дотичних до цієї інформації людей. Саме один долар 
США. Величезна сума, за яку навіть пачку цигарок не 
купиш. Літр бензину, чашка кави або пляшка пива на 
місяць виявляється непідйомною жертвою для роботи 
і розвитку організації. 

Ситуації з фінансами бувають у кожного різні, але 
чи в стані на ці ситуації впливати такі суми як один 
долар?! Звісно ж ні, якщо Ви не наркоман, алкоголік, 
або член секти. І чи потрібні організації люди з 
подібним світоглядом?! Теж ні. Отже, повертаючись 
до курсу зарубіжної літератури середніх класів, 
хочеться нагадати таким людям, що згаданий на початку 
персонаж лихвар Гобсек вкрай погано закінчив.
_______________________________________________

СИНДРОМ ГОБСЕКА

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

отримання влади, уряд не ліквідував корупцію, то цей уряд 
в ній зацікавлений, або це взагалі не уряд! Не знаємо, як 
вас, а нас вже така ситуація допекла. І в нас є план дій. 

І якщо вас також дістали порожня балаканина влади, 
приєднуйтесь до «Поступу». Ми знаємо, як змінити цю 
систему влади.
_______________________________________________

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Денис Чубко
     член Ради ГО «Поступ»
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