
Таке питання нам часто задають. Давайте розбере-
мось.

Нагадаємо про головні відмінності демократичної 
республіки від Громадянської:

Зазначені відмінності призводять до того, що лікві-
дується демократично-олігархічна формула: «гроші-
вибори-прихід до влади-повернення грошей із 
прибутком». Це означає, що олігархія позбавляється 
прямої влади.

Тепер розберемось, гарно це чи погано. Якщо це 
краще, ніж при демократичній системі, то чому. В чому 
полягає це «краще»? 

Саме перше і очевидне те, що при Громадянській 
республіці вкладання грошей, щоб прийти до влади, 
втрачає сенс. Бо не можна купити голоси на виборах. 
Так як вибори відміняються взагалі. Також втрачає 
сенс займатись дорогою популістською політичною 
рекламою. Наприклад, при демократії кандидат в 
депутати обіцяє, що підніме пенсії в два рази. Бабусі 
й дідусі пішли й проголосували.  Кандидат став депу-
татом. Пенсії не підняв, бо не збирався цього робити. 
Обіцяти – не значить виконати. Бабусі й дідусі обра-
жені, кажуть, що: «Ми йому повірили, а він, падлюка, 
нас скривдив, як і інші до нього!». Але зробити вже 
нічого не можуть, чекають п’ять років, наступних вибо-
рів, якщо дочекаються. З надією, що інший депутат їх 
не скривдить. А інший депутат також обманює, бо його 
мета не пенсії піднімати, а до влади пролізти. А потім 
витягнути гроші за допомогою отриманої влади, щоб 
розрахуватись із боргами за політичну рекламу та ще 
собі на життя наковбасити. Але таке втрачає сенс при 
Громадянській республіці. 

Бо влада у Делегата знаходиться рівно стільки часу, 
скільки громадяни довіряють такому Делегату. Кожен 
громадянин може за один день забрати свої повнова-
ження у одного Делегата та передати іншому. Або вза-
галі, нікому не передавати і самому стати Делегатом. 
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• Вибори відміняються, замість них запрова-
джується делегування із можливістю в будь-
який момент замінити Делегата на іншого. 
Тобто забрати свої повноваження у одного 
Делегата та передати іншому або залишити 
собі.

• Поділ на незалежні гілки влади відміня-
ється, вся влада концентрується в одному 
центрі.

• На відміну від депутатів, у яких є лише один 
голос в демократичній раді при голосуванні, 
у Делегата повноважень для голосувань при 
прийнятті рішень буде така кількість, яка 
буде кількість громадян, що передали йому 
свої повноваження. Теоретично, всі рішення 
може приймати один Делегат, якщо йому всі 
громадяни передатуть свої повноваження

• Повноцінними громадянами з гарантова-
ними правами є лише ті, які виконують Дру-
гий Громадянський постулат, а саме, кожен 
громадянин зобов’язаний особисто або 
через Делегата приймати участь в управлінні 
країною. 

ЧОМУ ПРИ ГРОМАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ БУДЕ КРАЩЕ?

Влада у Делегата знаходиться 
рівно стільки часу, скільки 
громадяни довіряють такому 
Делегату.

Хто в таких умовах буде витрачатись на рекламу, якщо 
влада буде залежати не від реклами, а від постійного 
рівня довіри громадян? Громадяни будуть чекати кон-
кретних дій, які будуть покращувати їх життя. Якщо 
змін не будуть бачити, то будуть передавати повно-
важення іншим. Це так само, як, наприклад, покупці 
вибирають магазин для покупок. Якщо магазин працює 
якісно, то покупці до нього ходять регулярно і не йдуть 
до інших. Але якщо виявляється, що магазин почав 
торгувати неякісними товарами, то покупці швидко 
це побачать і будуть шукати інший магазин. А так як 
ми не в СРСР живемо, де не було особливого вибору 
магазинів, а тим більше якісних, то інший магазин 
знайдуть швидко. Той магазин, який торгує неякісно, 
швидко збанкрутує або надовго втратить велику кіль-
кість покупців. Бо повернути втрачену довіру набагато 
складніше, ніж її отримати. Так само і при делегуванні 
Делегатів. 

При Громадянській республіці влада буде кон-
центруватись лише у тих, хто буде мати реальну 
підтримку громадян. А підтримка ця буде зале-
жати від поточних дій, а не від реклами перед 
виборами.

Тепер повернімось до питання: буде це краще, ніж 
при демократичній республіці? Багато хто скаже – так. 
Безумовно. Чому? Бо влада буде залежати від грома-
дян. І дійсно, в цьому випадку можна очікувати, що 
Делегати будуть зацікавлені в тому, аби миттєво не 
втратити свою владу. Тому, мабуть, і будуть перейма-
тись щодо постійної підтримки громадян. 

За такої системи майже не потрібно буде, навіть, орга-
нізовувати акції масових протестів. Бо для чого роблять 
акції протестів? Для того, щоб вплинути на владу, щоб 
спонукати її зробити ті чи інші дії на вимогу протесту-
ючих. При Громадянській республіці не потрібно буде 
протестувати. Досить буде просто замість цього замі-
нити владу. За таких умов чиновники при владі будуть 

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850


До 2014 року я був абсолютно впевнений в повній 
даремності утримувати власні національні збройні сили. 
Ну здавалося б: хто на нас нападе? Як взагалі можливо 
напасти в XXI столітті на іншу країну? Ми ж ніколи не 
готувались до війни, ми ніколи нікому не становили 
загрози.

Народне прислів'я про те, що народ, який не бажає 
годувати свою армію, буде годувати чужу, ледь не став 
реальністю в Україні після захоплення Криму і початку 
бойових дій на Сході. Саме необхідність ведення бойо-
вих дій призвело до того, що нам прийшлось побуду-
вати власні Збройні сили, які здатні відбивати зовнішні 
загрози нашого суспільства.

І ці бойові дії, ця загроза втратити власні території, 
показали – до агресії слід готуватися постійно. Історична 
мудрість наголошує: “Хочеш жити в мирі — готуйся до 
війни”. Якщо ми завжди будемо до неї готові, то її ніколи 
не буде.

Але, наразі війна йде. І ця війна - це наш іспит на дер-
жавність. Тому що в 2014 році, коли Росія захоплювала 
Крим і розпочала гібридну війну на Сході, захищати нам 
свою державу було нічим і ніким.

У лютому 2016 року було оприлюднено стенограму з 
засідання РНБО від 28 лютого 2014 року. У доповіді в.о. 
міністра оборони Ігоря Тенюха зазначалося, що Україна 
могла зібрати всього 5 тисяч боєздатних військових, при 
цьому на Київському, Харківському і Донецькому напрям-
ках Росія вже сконцентрувала 38 тисяч осіб, 761 одиницю 
танків, 2200 броньованих машин, 720 артилерійських 
систем залпового вогню, до 40 ударних вертольотів і 90 
вертольотів бойового забезпечення, 90 літаків штурмової 
авіації. В акваторії Чорного моря на бойове чергування 
вийшло 80 військових кораблів РФ.

Так Україна зрозуміла, що без армії допомоги чекати 
немає звідки. Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку 
з приєднанням України до Договору про нерозповсю-
дження ядерної зброї, який був підписаний 5 грудня 1994 

року між Україною, США, Росією та Великою Британією 
про неядерний статус України, і який містив пункти, що 
надають гарантії суверенітету та безпеки Україні, так і 
залишився простим папірцем, – ніхто не знав, що робити, 
якщо гарантію суверенітету порушить підписант цього 
Меморандуму.

Перші мирні перемовини щодо конфлікту на Донбасі 
відбулися 17 квітня 2014 року у Женеві між главами МЗС 
України, Росії, держсекретарем США і керівником дипло-
матії ЄС. Вони завершились ухваленням Женевської 
заяви, яка у майбутньому виконана не була.

23 червня 2014 року відбулися мирні перемовини 
"контактної групи" у Донецьку, на яких Україну пред-
ставляв другий президент України Леонід Кучма. РФ 
представляв посол Росії в Україні Михайло Зурабов. До 
переговорів залучили представника чинного голови ОБСЄ 
Хайді Тальявіні. Сепаратистів представляли актуальні на 
той час керівники самопроголошених республік. Очіку-
ваного результату перемовини не дали.

26 серпня 2014 року у Мінську зустрілися Петро Поро-
шенко, Володимир Путін і міжнародні представники. 
Одразу після зустрічі Путіна і Порошенка в Мінську зібра-
лася контактна група. Результатом стало підписання 5 
вересня у Мінську протоколу про припинення вогню і 
перемир'я.

19 вересня 2014 року сторони погодили додатковий 
протокол про лінію розмежування між українськими 
силами та проросійськими бойовиками. Вони домови-
лися відвести важке озброєння від лінії розмежування та 
не застосовувати авіацію. Росія мала закрити кордон для 
перетину бойовиків та техніки.

Але і ці домовленості наразі не виконуються. Вогонь 
не припинений, втрачені території Україна досі не повер-
нула, майже кожного дня маємо втрати особового складу. 
Місія ОБСЄ продовжує фіксувати заїзд з Росії до України 
невстановлених вантажів та людей у камуфляжній формі.

Станом на кінець 2017 року, за даними Генерального 
штабу Збройних сил України, з початку проведення Анти-
терористичної операції бойові втрати склали 10 710 
військовослужбовців Збройних сил України, з них безпо-
воротні – 2 333 (загиблі), санітарні – 8 377 (поранені та 
травмовані внаслідок бойових дій).

За даними Міністерства оборони України, бойові втрати 
становили 2 652 військовослужбовців з усіх силових 
відомств України (ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ, прикордонників, 
тощо), а ще 9 578 військовослужбовців дістали поранення.

За даними головного військового прокурора України 
Анатолія Матіоса, небойові втрати (втрати, яких зазнали 

не під час бою чи провокацій ворога) усіх силових струк-
тур України за час конфлікту на всій території України 
склали 10 103 людини, з них 2 150 – безповоротні (заги-
блі). Безпосередньо у зоні бойових дій на Донбасі небо-
йові втрати склали 3 699 осіб, з яких 935 – безповоротні.

Всі «папери», які підписала Україна, починаючи з 
1994 року: Меморандум про гарантії безпеки, Женевська 
заява, мирні перемовини "контактної групи", Мінський 
протокол про припинення вогню і перемир'я, нічого осо-
бливого Україні не принесли.

Але саме протистояння на Сході України дає свої 
плоди, тому що основні досягнення в розбудові Збройних 
сил України відбулися саме за період цього військового 
конфлікту.

Лише після початку збройного протистояння на Сході 
держави з’явилися боєздатні підрозділи, почалося вдо-
сконалення матеріально-технічного забезпечення, при-
скорився перехід на контрактну основу. Проте, військові 
експерти зауважують, що реформування української 
армії далеке від завершення. За їхніми словами, Збройні 
сили України залишаються структурованими за радян-
ським зразком: алгоритми ухвалення рішень, стратегічне 
командування та координація поки мало змінилися.

За Доктриною ГО «Поступ» головне в реформі армії 
– це Мілітаризоване суспільство. Військова підготовка 
повинна проводитися завжди і всі в ній мають брати 
участь незалежно від соціального статусу чи посади. 
Президент, Прем'єр-міністр, Голова Верховної Ради 
та інші – теж не виняток. Усі вони мають проходити 
навчання разом зі звичайними Громадянами. Справа 
захисту Вітчизни — це справа ВСІХ Громадян. Ті, хто з 
різних причин не можуть тримати зброю в руках, теж 
повинні бути захисниками. Адже будь-яка перемога здо-
бувається не на фронті, а в тилу. Мілітаризоване суспіль-
ство неможливо перемогти. Мілітаризація суспільства і є 
головним вектором реформи армії. Це вимушений захід, 
який обумовлений агресивними діями нашого сусіда 
Російської Федерації.

Ми маємо відновити традицію, де кожен Громадя-
нин –  захисник. Проти такої України жоден ворог не 
матиме шансів на перемогу.
_______________________________________________

пильно дивитись, чи задоволені громадяни. Так, неве-
ликі акції протестів можуть бути. Бо можуть бути окремі 
маргінальні групи громадян, яких небагато, але які 
можуть мати якісь власні особливі інтереси. Наприклад, 
розмитнювати на шару ввезені повітряні кулі. Влада, 
яка ґрунтується на інтересах більшості, мабуть, не буде 
йти на поводу таких акцій протестів. Бо це не буде від-
повідати інтересам більшості. Але все-таки, може при-
йняти й до уваги вимоги меншості, щоб в суспільстві був 
консенсус. Бо відсутність консенсусу провокує неста-
більну ситуацію. А це вже невигідно всім.

Начебто, все зрозуміло. Але все одно, пропонуємо 
ще раз повернутись до питання: «Так чи буде краще 
за Громадянської республіки на відміну від демокра-
тичної республіки»? НІ! Так впевнено сказати буде 
помилкою. 

Бо зміна системи формування влади гарантує вплив 
громадян на владу (чого немає при демократії), але не 

гарантує того, що влада взагалі буде здатна правити. І 
не гарантує того, що можна знайти таку владу, яка буде 
управляти ефективно. Це так само як, наприклад, із 
лікарем. Хвора людина може мати право знайти будь-
якого лікаря, якого захоче. Так. Таке право може бути. 
А що робити, якщо лікаря, здатного вилікувати саме 
потрібну хворобу не можна знайти? Бо його просто 
немає. Доведеться задовольнятись тим, що є. 

Тому правильна відповідь про те, чи буде краще при 
Громадянській республіці може звучати так. 

Громадянська республіка гарантує, що влада 
буде такою, якою її хочуть бачити громадяни. 

Але якщо громадяни будуть пасивні, не будуть пере-
йматись проблемами суспільства. Якщо будуть пере-
важати соціальні дрони, то влада може стати кволою 
і ніякою. Що й може призвести до поганих наслідків. 
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ЧОМУ ПРИ ГРОМАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
БУДЕ КРАЩЕ? ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТР.1

ВІЙНА НА СХОДІ, ЯК ПОШТОВХ ДО ВІДРОДЖЕННЯ АРМІЇ

Роман Варшанидзе
         член ГО «Поступ»

Ці бойові дії, ця загроза втратити 
власні території, показали – до 
агресії слід готуватися постійно.

Військова підготовка повинна 
проводитися завжди і всі в ній 
мають брати участь незалежно 
від соціального статусу чи посади.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАСІДАННЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» №02-19, ЩО 
ВІДБУЛОСЯ 28.01.2019 р.

На засіданні Ради вирішили:
Призначити чергові Загальні збори громадської 
організації «Поступ» на 23 лютого 2019 року в м. Києві.
 Затвердити такий порядок денний:
 1. Обговорення та затвердження
      внутрішньої кадрової політики.
 2. Різне.

Тобто, якість життя буде залежати напряму не тільки 
від того, як буде діяти влада, а й від того, як себе будуть 
вести громадяни. Чи будуть вони відчувати себе госпо-
дарями своєї країни або будуть мати чисто споживаць-
кий, соцдронівський підхід.
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