
Якщо влада протягом шести місяців не лікві-
дує корупцію, то вона (влада) або не хоче цього 
робити, або не є владою” 

(с) Доктрина “Громадянська Республіка” 
Якщо розбудити українців уночі і запитати про голо-

вну проблему України, - переважна більшість назве 
корупцію.  А на запитання щодо методів боротьби — 
скоріш за все почуємо про розстріли, посадки, кон-

фіскацію, публічні повішання на площі та обтягування 
крісел чиновників шкірою їх корумпованих попере-
дників. Все це надзвичайно весело! Але, як показує 
практика Китаю, не дуже ефективно. І його 77-ме місце 
в рейтингу найбільш корумпованих країн світу яскра-
вий тому приклад. Навіть, якщо чиновника посадити в 
кабінеті серед забальзамованих шматків його закато-
ваних та розчленованих попередників-корупціонерів, 
нічого принципово не зміниться. Кожна людина спо-
дівається на, так зване, “авось” та на те, що він самий 
розумний. Така природа людини, її побороти немож-
ливо. Але, якщо щось неможливо побороти, то ніщо 
нам не заважає скористатися цим собі на користь. 

Один з базових інстинктів людини — інстинкт 
самозбереження. Людей, в яких він найбільш заго-
стрений, зазвичай, називають параноїками. Такими 
потрібно зробити наших державних службовців. 
Так звані “рєшали” мають думати так само. Будь-яка 
людина, яка пропонує вирішити те чи інше питання 
(і не важливо, може вона це зробити чи ні), повинна 
розуміти, що ходить “під суворою статтею”. А особа, 
яка пропонує або дає хабар, - є підставною. Зробити 
це дуже просто. 

Потрібно зробити чотири елементарні речі:
• Викинути з Кримінального кодексу статтю, яка 

передбачає кримінальну відповідальність за про-
позицію або дачу (або провокацію дачі) хабара;

• Викинути із законодавства статті про отри-
мання дозволів/узгоджень на проведення операції 
з провокації хабара;

• Дозволити здійснювати провокації хабара та 
збирати докази хабарництва всім бажаючим;

• Визнати на законодавчому рівні, що будь-яке 
відео та аудіозапис, на якому зафіксована коруп-
ція, є доказом у кримінальній справі. Незалежно 
від того, ким і як воно отримане. Такий доказ може 
бути подано, в тому числі, і анонімно.

Після таких простих реформ купа журналістів та 
активістів відразу кинеться робити свої розсліду-
вання. Особливо, якщо їм запропонувати винагороду 
за надання доказів корупції. Чиновник стане пара-
ноїком. “Рєшали” також. Щоб зберегти свої посади і 
свободу, їм доведеться поводити себе так, ніби кожен 
їх “клієнт” - це провокатор. За таких умов, корупція, 
якщо і не зникне повністю, то зменшиться на стільки, 
що стане майже непомітною.

Тому, якщо хтось каже, що корупція — це українська 
ментальність, — киньте в нього шматком арматури. Бо, ско-
ріш за все, ця людина годується від корупційного корита. 
________________________________________________
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РОБОТА КАДРОВОГО НАПРЯМКУ

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ДЛЯ “ЧАЙНИКІВ”.
СПОСІБ №1: ПАРАНОЯ

ОРІЄНТИРИ (ПЛАН) РОБОТИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
В 2019 РОЦІ (ПОГОДЖЕНО В СІЧНІ 2019 РОКУ)

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

ІДЕОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК.
Робота напрямку зосереджується на роз'ясненні Док-
трини «Громадянська республіка».
Додаткове завдання ідеологічного напрямку: визначи-
тися із питанням по землі.

ПОЗИЦІЯ «ПОСТУПУ» 
Мета: зробити «Поступ» лідером громадської думки. 
Орієнтир: випуск позиції організації з регулярністю, 
не менше однієї на місяць, з подальшим її розповсю-
дженням. Позиції повинні бути креативними, а не 
реактивними. Кожна позиція повинна викладатися в 
тому числі і на каналі «Поступу» в Ютубі.

КАДРОВИЙ НАПРЯМОК.
ВНУТРІШНІ КАДРИ (пріоритетний напрямок). 
Мета - створити кадровий моноліт. Вектор роботи – 
залучити всіх членів «Поступу»  до діяльністі.
Принцип досягнення: домогтися того, щоб кожен 
член організації знав і розумів суть діяльності органі-
зації (всі розділи Доктрини). Схема роботи: дізнатися 
- зрозуміти - прийняти - діяти.
ЗОВНІШНІ КАДРИ. 
Вирішити задачу чисельного зростання організації 
«Поступ». 

Мета: домогтися регулярної роботи всіх поступовців. 
Принцип роботи для членів команди: кожен день 
стартувати від одного нового діалогу по знайомству з 
«Поступом» з двома цілями: пошук тих, хто до нас при-
єднається і розширення інформаційного поля органі-
зації.
Успіх визначає два чинники: загальна кількість поча-
тих нових діалогів і доведення кожного діалогу до 
логічного завершення.

ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ НАПРЯМОК.
Основний упор в роботі пропагандистського напрямку 
робиться на піарі наступних позицій:
1. «Поступ» - єдина структура в Україні, яка знає і 
декларує сутність проблем в країні, має конкретний 
план дій і рухається цим шляхом.
2. «Геть демократію!» і «За громадянську республіку!».
3. Побудова Великої України.
4. Гасла-завдання.
5. Друзі - патріотично налаштовані громадяни, які під-
тримують Україну не словом, а ділом.
6. Вороги - соціальні дрони.
Головний вектор роботи напрямку - розширення 
інформаційного поля впливу «Поступу» на суспіль-
ство. 

Інформаційне поле включає в себе:
- кількість адресної розсилки газети «Громадянська 
республіка», стратегічний рівень (перехід кількості в 
якість) - досягнення 10 000 бази розсилки;
- кількість «лайків» сторінки «Поступ» в ФБ, стратегіч-
ний рівень - досягнення 10 000 «лайків».
Зробити 12 (один в місяць) професійних коротких роликів.

Інструменти пропагандистського напрямку:
Газета «Громадянська республіка». Перейти на більш 
високий її рівень. Девіз: газета – спільна справа!

САЙТ. Переробити інтернет-сайт організації. Будь-
хто, хто зайшов на сайт, повинен легко зрозуміти, чим 
займається організація «Поступ», і знайти всі відповіді 
на питання щодо його стратегії і тактики.

ПУБЛІЧНІ АКЦІЇ. Публічні акції слід розглядати і 
готувати, як інформаційні приводи для розширення 
поступівского інформаційного поля.
Мета: організація і проведення таких акцій, які будуть 
популяризувати громадянську ідеологію.

РЕГІОНИ. На момент переходу до політичного етапу 
(при досягненні чисельності організації 1000 чле-

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871


Мабуть, з часу свого народження людина починає 
прагнути до покращення стану, в якому вона знахо-
диться. Постійно будучи незадоволеним якістю справ 
у якійсь із сфер свого життя, хтось шукає шляхи для 
покращення, а хтось просто чекає кращих часів, мрі-
ючи, що колись воно і так стане краще. Бо, хто знає, що 
треба робити, і взагалі навіщо щось робити інтелекту-
алу, який є «Ледарем – двигуном прогресу». Усі ж чули 
фрази, на кшталт таких, як «Тільки ледарям приходять 
ідеї, як виконати нестерпну роботу з найменшим зусил-
лям». І у житті часто зустрічаються люди, які, прикри-
ваючись подібними висловами, виправдовують свою 
бездіяльність, не розуміючи, що бажання протидіяти 
монотонній і одноманітній роботі шляхом технічного 
або технологічного вдосконалення трудового процесу 
ніякого відношення до ледачості не має. Проте, розі-
братись з ледачістю, звернувшись до тлумачних словни-
ків, не вийде. Наприклад, за Вікіпедією: «Лінь, лінощі, 
лінивство (також лінивість) — це відсутність мотивацій 
для вчинків, активної поведінки. Відсутність чи нестача 

Будь-яке гуртування власників квартир є першим 
кроком до самоорганізації населення та, навіть, місце-
вого самоврядування. Ті громадяни, які протягом років 
беруть участь в управлінні будинком, з часом почина-
ють краще розуміти процес управління районом, міс-
том, регіоном та, навіть, державою, адже в принципах 
керування є багато схожого. Як і у держави, у будинку 
має бути бюджет, а житлові рішення, що приймаються, 
мають бути найефективнішими з точку зору їх реаліза-
ції та раціонального використання коштів.

Загалом створення ОСББ (об’єднання співвласників 
багатоповерхових будинків) є правильним кроком, 
геть від епохи хамських крадійкуватих комунальників. 
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ОРІЄНТИРИ (ПЛАН) РОБОТИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
В 2019 РОЦІ (ПОГОДЖЕНО В СІЧНІ 2019 РОКУ). ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТР.1

КОЛИ ВЖЕ СТАНЕ КРАЩЕ?

НАПРЯМОК «ЗАХИСТ». ОСББ ЯК ІНСТРУМЕНТ НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ

нів) організація повинна вже мати діючу регіональну 
мережу. Регіональна мережа повинна мати мінімум 
вісім регіональних центрів в різних областях країни.

ФІНАНСУВАННЯ. Збільшити кількість поступовців, 
які регулярно вносять додаткові внески, до 50%.

Реальний переможний марш «Поступу» і грома-
дянської ідеології в країні почнеться тільки після 
того, коли кількість тих, хто розуміє і підтримує шлях 
«Поступу», досягне певної критичної маси. Параме-
три для орієнтиру такі: знають і розуміють суть руху 

працелюбства, віддавання переваги необтяжливому 
дозвіллю над трудовою діяльністю. Традиційно роз-
цінюється як вада, оскільки вважається, що лінивий 
індивідуум є нахлібником суспільства. У той же час, в 
умовах інтенсивної праці, під «лінню» часто розуміють 
природну потребу у відпочинку, у відновленні витраче-
ної енергії, що є цілком виправданим». Таке тлумачення 
не розкриває поняття "Лінь" і залишає право на думку, 
що лінуватись - це майже людська потреба. 

То що ж таке Лінь? А Лінь, або ледачість це - неба-
жання виконувати свій обов’язок. Не будь-яку роботу, 
а ту, що відноситься до ваших обов’язків. Саме тих 
обов’язків, які ви повинні виконувати по відношенню 
до себе, до своїх близьких, до суспільства та країни. 
І коли замість виконання роботи, яка відноситься до 
ваших обов’язків, ви кажете, що втомились і при цьому 
вмикаєте телевізор, то це і є Лінь. 

Чим краще людина розуміє, які її обов’язки, з чого 
вони складаються, тим більше шансів їх виконати 

Але для багатоквартирних будинків актуальна і про-
блема «сепаратизму». Така ситуація виникла в Києві, 
в будинку №63-Б на вулиці Оноре де Бальзака. Час-
тину мешканців не влаштувала діяльність створеного в 
1991-му році житлово-будівельного кооперативу «Суд-
нобудівник-21» і у 2017-му році вони створили ОСББ 
«Оберіг-63Б». Тобто, в одному будинку стали існувати 
дві організації, які мають займатися благоустроєм 
будинку, житлово-комунальними питаннями тощо.

Обидві сторони протистояння наводять список аргу-
ментів на захист власної позиції. І дискутувати є про 
що, наприклад, про правомірність створення ОСББ в 
будинку, в якому вже десятиліттями існує об’єднання 
мешканців у формі ЖБК. Звичайно, розкол на два 
табори не приніс користі власникам квартир. Дово-
диться прогнозувати, що подібні конфлікти стануть 
звичними в сфері господарювання спільною приват-
ною власністю в Україні.

Та є особливість, яка привернула увагу саме до 
ситуації на вулиці Оноре де Бальзака. В процесі під-
готування цієї статті не було знайдено підтверджень 
тому, що ОСББ «Оберіг-63Б» надає мешканцям будинку 
комплексні комунальні послуги та взагалі має базові 
угоди, підписані з компаніями, що надають житлово-
комунальні послуги мешканцям будинку. Це означає, 
що ЖБК «Суднобудівник-21» надає комунальні послуги 
споживачам, а не ОСББ. При цьому, ОСББ «Оберіг-63Б» 
отримало значні суми субсидій та пільг з боку органів 
державної влади. За інформацією, наданою Деснян-
ською райдержадміністрацією столиці, в 2018-му році 
сума субсидій та пільг склала 104 201,59 грн. Але ж на 

організації – близько 80% поступовців. Після цього 
в організації природним шляхом залишаться тільки 
ті, хто буде ПІДТРИМУВАТИ шлях. Тоді і має початися 
переможний марш.
________________________________________________

кращим чином. Людина, яка не знає своїх обов’язків, 
взагалі не має шансів подолати лінь і має багато 
шансів залишись нещасною. Лише виконавши всі 
свої обов’язки під час життя, людина може розрахо-
вувати на спокій і умиротворення в старості. Тому 
дуже важливо правильно і чим раніше ідентифікувати 
свої обов’язки. Ідентифікувати і почати їх викону-
вати, дотримуючись правила, що краще виконати свій 
обов’язок на задовільно, ніж чужий на відмінно. 

Окремо слід виділити обов’язок громадян по від-
ношенню до своєї країни. Саме від того, як громадяни 
виконують цей свій головний обов’язок, залежить 
рівень розвитку нашої України та рівень життя україн-
ців. Тому на питання – «Коли вже стане краще?», слід 
відповідати – «Лише тоді, коли всі почнуть виконувати 
свій обов’язок по відношенню до держави». Глибоко 
усвідомлюючи це, Громадсько-політична організація 
«Поступ» окреслила шлях до Великої України через 
впровадження нового державного устрою – Громадян-
ської Республіки. Устрою, за якого управління держа-
вою є не тільки правом, але й обов’язком громадянина. 
І Поступовці вже почали виконувати свій головний 
обов’язок. А ви?

________________________________________________

що ОСББ «Оберіг-63Б» використало зазначені фінан-
сові ресурси? І, якщо кошти були використані суто 
на членів ОСББ, хіба це не дискримінація усіх інших 
мешканців будинку? Також підозрілим є той факт, що 
телефонне спілкування та листування з головою ОСББ 
«Оберіг-63Б», з пані Савченко М.В., додало більше 
запитань, аніж відповідей.

Наразі триває судовий процес, отже українська 
Феміда має вирішити долю однієї з організацій. На 
описаному прикладі громадяни можуть навчитися 
наступному: а) завжди варто прикладати максимум 
зусиль, щоб вирішити спірну ситуацію з сусідами 
шляхом компромісу, оскільки будь-яке протистояння 
приносить набагато більше шкоди; б) в ідеалі, варто 
цілеспрямовано формувати міцні добросусідські від-
носини; в) систему керування спільним будинком 
необхідно створювати (або реорганізовувати) з залу-
ченням професійних юристів; г) кожен власник квар-
тири повинен спостерігати за поточним станом справ 
в будинку – для цього потрібна прозорість процесів і 
зрозуміла звичайному мешканцю звітність.

З кожним роком в Україні діє все більше ОСББ. Дуже 
хочеться вірити, що таке прагнення людей до порядку 
та самоорганізації призведе до зростання громадян-
ської свідомості і активності, коли більшість українців 
скаже чиновникам і політикам: «Ми хочемо керувати 
власною країною. Ви працюєте на нас і витрачаєте 
сплачені нами податки. 

Вимагаємо незалежного аудиту. Звітуйте!».
________________________________________________

Олег Альохін
     член ГО «Поступ»

Михайло Марченко
         член ГО «Поступ»

Лінь, або ледачість це - небажання 
виконувати свій обов’язок. Не будь-
яку роботу, а ту, що відноситься до 
ваших обов’язків.
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