
ОМАНА:
"Таке попоження Доктрини як вся влада (зако-

нодавча, виконавча та судова) не роздiляється 
на гiлки i мае бути пiдконтрольна Громадянам, 
тобто знаходитися в їxнix руках, та умова, 
згiдно якої «переделегування забороняеться», 
руйнують цiннiсть Доктрини i можуть бути 
реалiзованi тiльки в невеличкому племенi, 
але неможливi та не доцiльні для реалiзацiї в 
багатомiльйоннiй країні".

ВІДПОВІДЬ:

Як зазначається в Доктрині: «при Громадянській рес-
публіці відсутній поділ влади на законодавчу, виконавчу 
та судову. Вся влада має бути підконтрольна Громадянам, 
тобто знаходитися в їх руках через систему Громадянських 
рад». Це положення не означає, що ці гілки влади лікві-
дуються. Ні, це означає, що ці гілки влади не мають своєї 
реальної незалежної влади. При Громадянській Республіці 
вся влада належить Громадянам, через єдиний централь-
ний орган - Верховну Громадянська Раду.

Треба пояснити, що система незалежних гілок влади 
- це система «стримування та противаг». Ця система при-
таманна демократичній системі влади та спрямована на 
те, щоб одна з гілок влади (читаємо: та сила, яка безпо-
середньо контролює її) не змогла узурпувати та взяти під 
контроль інші «незалежні» гілки влади. Вперше такий роз-

поділ законодавчо був закріплений у США (в Конституції 
США 1787р.) та майже одразу у Франції (Декларація прав 
людини і громадянина 1789р.). Цей розподіл був необхід-
ний в той час для збереження демократичної системи влади, 
бо, незважаючи на революції та війни, відсоток монархістів 
був досить суттєвим в обох «молодих демократіях». Також  
«молодим демократам» була притаманна жага влади, і цей 
принцип також захищав від того, що владу буде узурповано. 
В подальшому цей принцип став гарантією для домовленос-
тей та розподілу зон впливу між учасниками демократичної 
влади (я маю на увазі великий капітал та підпорядковані 
йому політичні сили, які саме і керують при демократії).

При Громадянській Республіці в такій незалежності не 
має сенсу взагалі, бо влада знаходиться в руках Громадян, 
які контролюють владу, через єдиний центральний орган 
- Верховну Громадянська Раду. І мають можливість її змі-
нити у будь-який час, що і унеможливлює узурпацію влади. 

Стосовно «переделегування». Так в Доктрині про-
писано положення про заборону переделегування. Це 
принципово зазначено для того, щоб захистити право гро-
мадянина керувати своєю країною. Бо коли Громадянин 
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Громадянська організація 
«Поступ» завжди відкрита і 
готова роз'яснювати громадянську 
ідеологію. Іноді в організацію 
вступають люди, які не повністю 
розібралися з ідеологією, або зовсім 
не розібрались. А потім виявляється 
що і не бажають в ній розбиратися. В 
них є своє бачення і розуміння на все. 
Це, мабуть, гарно, що є своє бачення 
і розуміння, але не завжди відповідає 
нашому курсу. 

Тому такі люди через деякий час 
залишають організацію. Але не 
просто залишають, а при цьому 
вважають за потрібне підводити під 
своє рішення якісь обґрунтування. 

Кирилл Соколов
      член Виконкому ГО «Поступ»

Наводимо Вам один з таких 
прикладів та відповідаємо на ті 
закиди, які ми отримали.

делегує повноваження делегату, він це робить свідомо 
або з певних причин чи обставин. І тільки цьому кокрет-
ному Делегату. А при переделегуванні Делегат втрачає 
свої повноваження, бо вони передаються ще комусь далі. 
І значить розмивається відповідальність конкретної особи 
за конкретні дії. Втрачається прозорість системи влади, 
що є одним із ключових при Громадянській Республіці. 
При переделегуванні втрачається і право громадянина 
керувати країною (за нього це вже робить інша особа) та 
втрачається відповідальність громадянина за ті повнова-
ження, що він переделегував. Також втрачається зв'язок 
між громадянином і делегатом, у громадянина втрачається 
можливість відкликати своє повноваження.

Мова йде не про те, що всі Делегати займаються всім, 
бо це абсурд. Ми цього абсудру не пропонуємо. Мова йде 
про те, що за все відповідає єдиний центр влади - Верхо-
вна Громадянська Рада, а не три, як при демократії (судова, 
виконавча та законодавчі гілка влади). Верховна Грома-
дянська Рада призначає всіх суддів, призначає Кабмін і 
повністю відповідає за їх дії. А сама залежить від Громадян 
постійно. Якщо судді будуть судини погано, то винні будуть 

ЗАЯВА В.С. ШИРОЧКІНА ТА ВІДПОВІДІ ГО "ПОСТУП"А

Цю заяву людина написала через п'ять місяців після того, як писала іншу заяву: про вступ в ГО "Поступ". В якій 
декларувала, що повністю згодна із Доктриною "Громадянська республіка" і тому бажає приєднатись до лав організації.

https://www.facebook.com/kirill.sokolov.940


не судді, а Верховна Громадянська Рада, яке це допустила. 
Так само і Кабмін

А при сучасному розвитку суспільства та інформаційних 
технологіях – зрозуміла та прозора система влади Грома-
дянської Республіки більш цікава громадянам (на відміну 
від великого капіталу та обслуговуючих його політичних 
сил), та технічно можлива вже зараз в суспільній групі 
будь-якого розміру.

ОМАНА:
"Доктрина передбачає, що в Громадянськiй 

республіці суди не можуть бути незалежними i 
повиннi судити не тiльки по закону, а й по справед-
ливості «для того, щоб вершити справедливiсть, 
орiєнтуючись на закони. Якщо виникає протирiччя 
мiж встановленням справедливості і законом, то 
перемагати має справедливість». Цi умови руйну-
ють основи об'єктивної, основаної на главенствi 
закону судової системи".

ВІДПОВІДЬ:

В цій тезі поєднано два окремих питання стосовно суд-
дів та судів:
1. Встановлена на даний момент система незалежності 
суддів насправді робить їх незалежними лише від звичай-
них громадян. І, навпаки, залежними від закритої системи 
впливу на суддівську роботу. Цьому ми постійно бачимо 
підтвердження: нелогічні, несправедливі рішення судів, 
які переважно виносяться на користь привладних струк-
тур, персон, «грошових мішків». 
2. Коли «Поступ» заявляє, що судити повинні, в першу 
чергу, по справедливості – мається на увазі не ухвалення 
рішень під тиском групи зацікавлених осіб ситуативно. Ми 
говоримо про справедливість, що базується на традиціях, 
на нормах нашого суспільства. Саме загальноприйняті 
норми, справедливість мають визначати закони. Якщо 
закон недолугий, або застарілий – ми, громадяни, маємо 
право його змінити. Але рішення суду не може чекати цих 
змін вічно. Коли стається прецедент, в якому закон неак-
туальний – суддя виносить логічне, справедливе рішення 
та подає на розгляд зміни до законодавства. При цьому, 
наприклад, виконання рішення суду відкладається до 
моменту затвердження змін у законодавстві. Якщо запро-
поновані зміни відхиляються законодавчим органом – 
справа передається іншому судді на повторний розгляд з 
урахуванням попереднього розгляду.

ОМАНА:
"Вказанi недолiки Доктрини перешкоджа-

ють росту рядiв в ГО "Поступ". За минулий рiк 
було проведено багато тисяч дiалогiв з різними 
пюдьми в рамках програми "ЗОВНIШНI кадри, а 
результат практично нульовий. 

Ряди ГО «Поступ» не зростають".

ВІДПОВІДЬ:

Насамперед, потрібно розуміти, що мета ГО “Поступ” - 
це побудова Громадянської Республіки в Україні, а не при-

хід до влади. Тому не варто нас порівнювати з комерцій-
ними формуваннями, для яких важлива лише кількість 
кадрів. Адже ми шукаємо однодумців, тих, хто хоче 
побудувати Велику Україну, і нам не потрібен соціаль-
ний планктон, байдужий до майбутнього та сьогодення 
нашої батьківщини. З цією метою і існує одна з програм 
напрямку зовнішніх кадрів, а саме проведення діало-
гів в соціальних мережах. Оскільки вона проводиться 
на добровільних засадах, без реклами, лише з людьми, 
котрі потенційно можуть принести користь країні, ні про 
які тисячі діалогів і мови йти не може. Варто зазначити, 
що ця робота проводиться не лише з метою залучення 
нових членів до організації, а і для поширення ідеоло-
гії Громадянської Республіки. Враховуючи ці фактори, 
говорити про практично нульовий результат, як мінімум, 
некоректно, а тим більше судити про успіхи громадської 
організації по зростанню її чисельності. 

Хочу зазначити, що кожен член ГО “Поступ” прохо-
дить певний еволюційний шлях від прихильника Грома-
дянськой республіки до глибокого розуміння постулатів 
Доктрини, це можна порівняти з природним відбором. 
Ті з членів ГО, котрі за певними причинами не завер-
шили цей шлях, виходять з наших рядів. Таким чином, 
відбувається певна ротація в організації, котра пози-
тивно впливає на якість роботи внутрішніх кадрів. Це 
важливо, насамперед, через те, що переважна частина 
прихильників переслідує власні корисні цілі. Як пра-
вило, такі люди виходять з лав ГО “Поступ” на протязі 
декількох місяців. Одразу після розуміння, що їм нічого 
“не перепаде”. Цим фактом і обумовлена нинішня кіль-
кість членів організації.

P.S.: Реально ніяких тисяч діалогів немає. Проте 
є статистика роботи в соцмережах. Ця статистика на 
даний час така: з однієї тисячі стартових запрошень 
познайомитись із шляхом ГО "Поступ" відгукуються 
лише біля 300, тобто 30%. З цих 300 виявляють бажання 
з нами знайомитись, проте електронну адресу для отри-
мання газети "Громадянська республіка" надають лише 
біля 150, тобто 15% від початкових стартів. З тих, хто 
надав адресу, продовжують спілкуватись біля половини, 
тобто біля 75 чоловік. Саме стільки реально діалогів 
виходить з однієї тисячі початків. З цих 75 наш курс 
реально зразу готові підтримати біля 10 чоловік. Проте 
лише один приєднується до команди "Поступу" на пер-
шому етапі. Інші продовжують "зріти". Висновок про-
стий. Якщо б у нас були "тисячі" реальних зацікавлених 
діалогів, то ми б реально отримували суттєвий кадровий 
приріст. Так, ми йдемо до такого результату. Але все 
робиться не так швидко, як критики нас критикують.

ОМАНА:
“В Доктринi нiяк не визначено, яким чином 

в Громадянськiй республiцi реалізовані функції 
виконавчої гілки влади та судової системи, якi 
задекларованi не iснуючими в якостi окремих 
гiлок влади, а є складовою частиною єдиної впади, 
яка знаходитися в руках громадян, тобто Верхо-
вної Ради, але таке є неможливим”.

ВІДПОВІДЬ:

Так, все вірно. В Доктрині не визначена реаліза-
ція функцій законодавчої, виконавчої та судової гілок 
влади. Чому так? Тому що жодних радикальних змін в 
цьому напрямку ми проводити не збираємося. Верховна 

Громадянська Рада прийматиме закони, призначатиме 
Кабінет Міністрів України та формуватиме судову сис-
тему. Кабінет Міністрів України керуватиме країною, а 
суди — судитимуть. Тому навіщо писати очевидні речі?

Твердження ж про те, що “згідно Доктрини гілок 
влади не існує” - не відповідає дійсності. Мова йде не 
про відсутність поділу на гілки влади (що саме по собі 
було б повним абсурдом), а про відсутність незалеж-
ності гілок влади. Відповідно до Доктрини (і в цьому 
може пересвідчитися кожен бажаючий), виконавча та 
судова гілки влади повністю формуються, контролю-
ються та залежать від законодавчої, тобто від Верховної 
Громадянської Ради, яка є ЄДИНИМ і найвищим органом 
державної влади, який делегує відповідні повнова-
ження Кабміну (керувати країною) та судам (судити). 
Таким чином, відсутній не ПОДІЛ на гілки влади, а НЕЗА-
ЛЕЖНІСТЬ гілок влади. А це різні речі.

ОМАНА:
“Я не згоден з таким положенням Доктрини: 

доки кiлькiсть членiв органiзації не досягне 
1000 осiб, участь в полiтичній боротьбi ми 
брати НЕ ПОВИННІ!. Враховуючи вiдсутнiсть 
росту чисельностi ГО Пocтyп, без активної полі-
тичної боротьби вона є безперспективною”.

ВІДПОВІДЬ:

ГО «Поступ» має досвід «політичної боротьби», як у 
столиці, так і за її межами, але як Організація, «Поступ» 
не був представлений у владі, та це не завадило іншим 
членам Організації займати керівні позиції у владі. У 
новітньому інформаційно-політичному просторі «полі-
тична боротьба» може здійснюватися і без запису до 
виборчого списку в якості кандидата. Однак, для під-
готовки до виборів і захисту голосів необхідна чисель-
ність, якої у «Поступу» на цей час немає, а тому іде 
плідна підготовка виборців до майбутніх виборів.

ВІДПОВІДЬ:

Виборчі перегони і депутатство - це, в першу чергу, 
інструмент. Наприклад, інструмент приходу до влади, щоб 
навести порядок в країні. Один, два депутати, чи, навіть, 
десятки депутатів це не зможуть зробити. Тут потрібна 
вся повнота влади. Тому цей варіант не підходить.

Якщо використовувати депутатство як плацдарм, то 
так, це можливо. Але й тут потрібно мати команду, а не 
декількох депутатів. На даний час для перемоги на вибо-
рах необхідно мати великий фінансовий ресурс. Або 
мати велику організацію, яка здатна нівелювати конку-
рентів з грошима. У нас на сьогодні немає ані першого, 
ані другого. Йти на вибори без цих ресурсів означає 
демотивацію руху. Ми тут маємо власну практику 2006 і 
2011 років. Якщо перемогти неможливо, а без відповід-
ного ресурсу це неможливо, то організація відкачується 
назад далі, ніж була до початку виборів.
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