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ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

28 
жовтня

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

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ СИСТЕМИ ВЛАДИ В ГРОМАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
ВІД НИНІШНЬОЇ СИСТЕМИ Частина №3.
Ми продовжуємо порівнювати державницькі норми Конституції України та положення Громадянської республіки. Пропонуємо вашій увазі останню 
частину нашої роботи.

№ Конституція України ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

Ст.
128

Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради 
правосуддя в порядку, встановленому законом. 
Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім випадків, визначених законом.
Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування 
Пленум Верховного Суду в порядку, встановленому законом.

Увесь суддівський корпус повністю формується Верховною 
Громадянською Радою. 

Ст.
131

В Україні діє Вища рада правосуддя….
Порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя визначається 
законом.

Нагляд за діяльністю суддів може здійснювати відповідний ко-
мітет Верховної Громадянської Ради або інший орган, створений 
Верховною Громадянською Радою. 

Ст.
1311

В Україні діє прокуратура, яка здійснює:
1) підтримання публічного обвинувачення в суді;
2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відпо-
відно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними 
та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визна-
чені законом.

В Україні діє прокуратура, яка здійснює:
1) підтримання публічного обвинувачення в суді;
2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслі-
дуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час 
кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими 
слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випад-
ках і в порядку, що визначені законом.

Ст.
140

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добро-
вільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. …
Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановле-
ному законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, 
селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.
Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жи-
телів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жите-
лів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і законів України. …
Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою 
в порядку, встановленому законом, за принципами Громадянської 
Республіки.
Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні 
інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та 
обласні Громадянські ради.
Питання організації управління районами в містах належить до 
компетенції міських Громадянських рад.

Ст.
141

До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які 
обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, 
прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, 
селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, 
становить п’ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, 
обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.
Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають 
шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який 
очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільсько-
го, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років.

До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради 
входять делегати, повноваження яким делегуються громадянами 
відповідних сіл, селищ, районів та областей. 
Строк повноважень відповідних сільських, селищних, районних, 
обласних рад необмежений. 
Припинення повноважень відповідних  сільських, селищних, 
міських, районних, обласних рад не передбачається. 

Когда у нас спрашивают, что мы уже сделали для 
страны, то будет правильно ответить, что мы НИЧЕГО 
НЕ СДЕЛАЛИ! НИЧЕГО! Потому как есть только один 
критерий - Великая Украина. Пока мы не построили 
Великую Украину, то ничего не сделали. Наша цель 
СДЕЛАТЬ, а не просто делать. Делать, делать и 
пшикнуть... 

Поэтому правильным будет вопрос о том, КАК мы 
делаем, ЧТО делаем, КУДА идем, КАК идем? 

Ответы на эти вопросы находятся тут:                                 
www.postup.org.ua/doktrina

Максим Твердохлеб
     глава Совета  ГО «Поступ»

https://postup.org.ua/doktrina
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850


приносити користь усім громадянам України, якщо ми 
говоримо про українські землі. А Уряд нашої країни 
має забезпечити такі умови, за яких користування 
ресурсами відбувається якомога ефективніше та 
відповідальніше, приносить максимальну користь 
громадянам нашої країни. Це одна з точок зору. Тож 
чи може бути земля предметом приватної власності? 
Продаж або оренда? Як має використовуватись земля 
та її надра?

Чи мають бути ресурси дорогими? Висока вартість 
спонукає до економії, а не бездумного розбазарювання. 
Ціна завжди змушує задуматися над тим, як слід 
використовувати ті чи інші ресурси. Але тут має діяти 
залізобетонний принцип. Ресурси першої необхідності 
повинні коштувати стільки, скільки громадяни можуть 
за них заплатити. І крапка.

У підсумку, хотілося б примирити поборників права 
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Ціна завжди змушує задуматися 
над тим, як слід використовувати 
ті чи інші ресурси.

ІСНУЮТЬ ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОДІБНІ "ПОСТУПУ". І МИ ПОВИННІ З 
НИМИ СПІВПРАЦЮВАТИ!

ДИСКУСІЇ ПРО ЗЕМЛЮ ТА ІНШІ РЕСУРСИ

Нам часто кажуть, що є ще багато організацій, 
подібних "Поступу", котрі теж виступають за зміну 
системи влади, і нам потрібно з ними співпрацювати і 
об'єднуватися для якнайшвидшого досягнення мети.

Так ось, організацій, подібних "Поступу" немає, 
принаймні, ми про них не знаємо.

Існує дуже багато громадських організацій, які пишуть 
свої програми, розповідають про те, що потрібно міняти 
систему влади, але ніхто з них не показує реальний 
шлях змін, не говорить, що саме означає «зміна системи 
влади", не показує головну причину проблем в Україні - 
олігархію. Жодна з цих організацій не стверджує чітко, 
як прибрати олігархію.

Ми ж відразу показуємо, що існує демократична 
формула: ГРОШІ - ВИБОРИ - ПРИХІД ДО ВЛАДИ - 
ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ. А для того, 
щоб прибрати олігархію з влади, потрібно змінити 
систему влади, тобто ліквідувати демократію. 
Більше про це не говорить ніхто!

У всі часи земля та її надра були, є і будуть ласим 
шматком. Той, хто володіє цими ресурсами, завжди буде 
забезпеченим. Тому за землю, за корисні копалини 
постійно точиться боротьба. Останнім часом це 
особливо гостро відчувають на собі громадяни України, 
особливо в розрізі зростання цін на газ українського 
видобування.

Відповідно до Конституції України земля та її надра 
є об'єктами права власності українського народу. 
Тобто, вони належать усім українцям без винятку. Чи 
означає, що без винятку - це і тим, хто живе, і тим, хто 
ще народиться? 

Фактично, земля та її багатства не були ніким 
створені, а знаходились на планеті незалежно від нас 
та нашого бажання. З такої точки зору саме поняття 
приватної власності на землю стає безглуздим. І 
ресурси мають використовуватися таким чином, щоб 

Що значить змінити систему влади? Це означає 
ліквідувати стару систему влади і встановити нову. У нас 
у країні під поняттям «змінити систему влади» майже 
всі розповідають про те, що потрібно привести до влади 
чесних, патріотично налаштованих і порядних людей.

Насправді зміна системи влади - це ліквідація 
демократії і побудова нової будь-якої системи влади 
(монархії, анархії, автократії).

"Поступ" пропонує будувати Громадянську республіку 
(більш докладно можна ознайомитися в Доктрині), 
тому якщо всі критерії "Поступу" співпадуть, то можна 
говорити про те, що є організації, подібні "Поступу". На 
даний момент таких організацій ми не знаємо.

Якщо хтось знає організацію, яка за своїми критеріями 
збігається з критеріями "Поступу", прохання, нам 
повідомити, разом легше йти до мети!

Щодо об'єднання і співпраці. 
Постає питання, з якою метою?
Об'єднань може бути два: тактичне та стратегічне.
Тактичне - тимчасове, для якихось короткочасних 

цілей, наприклад, об'єднатися і разом піти на мітинг 
за все хороше, таке об'єднання може бути з будь-якою 
організацією, неважливо, які у неї стратегічні цілі, 
головне - підтримка теми мітингу.

Стратегічне - об'єднання з організаціями, у яких 
стратегічні цілі чітко такі ж, як у нас.

Стратегічне співробітництво можливе лише з 
ідеологічними структурами, і тільки на основі єдиної 
ідеології, не може ж об'єднатися структура, яка виступає 
за монархію (за царя) зі структурою, яка виступає за 
анархію (за свободу), неможливо таке, так само і у нас. 
Ми - чітко ідеологічна структура, яка стоїть на певній 
ідеології і співпрацювати ми можемо виключно з такою 
ж структурою, у якої така ж ідеологія.

Ми не можемо співпрацювати з організаціями, 
які пропагують, що змінять систему влади, як тільки 
прийдуть до влади, але у них немає чіткої ідеології. Що 
вони будуть будувати? Вони просто хочуть до годівниці, 
а там видно буде ...

У "Поступа" є ідеологія і чіткий план дій, і коли 
ми прийдемо до влади, ми не будемо висмоктувати 
ідеологію з пальця, вона вже викладена в Доктрині 
"Громадянська республіка", ми будемо діяти.

Приєднуйся до нас! 
Ми за Громадянську республіку.

________________________________________________

власності на землю та ресурси, а також прибічників 
державної власності на них. 

У жодній цивілізованій країні світу право 
власності на землю (а, отже, і на все, що в ній) 
не є абсолютним. Земля завжди може бути або 
конфіскована, або викуплена за ринковою ціною 
в інтересах міста (громади, країни тощо). Ніхто не 
може на плодючій землі будувати хімзавод. Ніхто 
не може на своїй земельній ділянці розливати 
відпрацьоване автомобільне мастило і т.п. 

Хоч у більшості країн формально земля може 
перебувати у власності, але реально це право власності 
обмежене численними законами, директивами, 
розпорядженнями, статутами. Не все так просто в світі, 
як здається. Якщо хтось вважає, що в Америці він зможе 
придбати собі шмат землі і робити з ним все, що йому 
заманеться — він глибоко помиляється. І не відомо де 
«земельна свобода», на сьогодні, більша, в Україні чи в 
США.
________________________________________________

Наталія Малихіна   
   член Виконкому ГО «Поступ»

В організації «Поступ» було проведено опитування 
щодо сплати додаткових членських 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:

«Не платять додаткові внески, 
тому що забувають. Треба 

нагадувати».

КОММЕНТАР ДО ВІДПОВІДІ:

Вступаючи до лав організації, кожен 
проінформований про необхідність сплати 
обов'язкових внесків раз на місяць, а також 
про те, що є додаткові членські внески, які є 
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необов'язковими, але дуже необхідними для 
розвитку організації і прискорюють досягнення 
наших цілей. Спрямовуються в основному на 
організацію акцій із просування нашої ідеологіїї, 
зйомку відео, рекламні акції в соціальних мережах, 
аренду приміщень для проведення заходів 
організації тощо. Мінімальний додатковий внесок 
становить 5 грн., і смішно було б взнати, що це 
непосильна сума. Треба нагадувати? Вважаю 
таку відповідь просто черговою відмазкою. 
Якщо щомісяця платиш основні, то що заважає 
сплачувати додаткові?

Наталія Троянова-Малош
   член Виконкому ГО «Поступ»

Олександр Черниш
 член Ради ГО «Поступ»

Денис Чубко
 член Ради ГО «Поступ»

Насправді зміна системи влади - це 
ліквідація демократії і побудова 
нової будь-якої системи влади.
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