
Нам часто закидають, що для досягнення мети 
щодо побудови Громадянської республіки необхідне 
велике фінансування. 

Але, як виявляється, це не зовсім так. Вірніше, 
зовсім не так. Для того, щоб краще зрозуміти це, 
ми пропонуємо діалог, який пояснює це питання. 
Співрозмовник не погодився, щоб ми публікували 
його справжнє ім’я. Тому назвемо його Тарасом.

Твердохліб Максим
Ми проти демократичної системи влади, т.я. вона 

породжує олігархію. Тобто ми проти будь-яких вибо-
рів. Абсолютно всі кандидати в Президенти - пред-
ставники олігархії. Змінювати треба не Президентів і 
не депутатів, а систему влади.

Тарас
Так, погоджуюся. Мене ось що цікавить: для всього 

потрібні гроші, де брати гроші для «Поступу»?
Твердохліб Максим
Про гроші. Для того, щоб розібрати це питання, 

потрібно визначитись, для чого взагалі потрібні гроші 
в нашому випадку.

Для чого?
Тарас
Для оплати праці людей, які будуть керувати! Для 

агітації.
Твердохліб Максим
По першому: чим керувати і коли, на якому етапі 

нашого руху?
Тарас
На етапі приходу «Поступу» до влади. Може я і зада-

леко забіг, та хочеться змін.
Твердохліб Максим
Ні. Не далеко. На всі питання Ви маєте отримати від-

повіді. 
На даний час у нас всі себе самі забезпечують. 

Кожен десь працює, а на «Поступ» витрачають вільний 
від роботи час. Тому це питання не є перепоною.

Тарас
Так це на даний час, а надалі?
Твердохліб Максим
А далі, коли організація розростеться так, що треба 

буде витрачати весь час, то і гроші будуть. Сьогодні 
наш бюджет 7-8 тисяч грн в місяць. І це на базі 157 
чоловік. При умові, що внески платять по 60 грн. По 
мірі зростання нашої впливовості, будуть знаходитись 
люди, які будуть пропонувати гроші.

Тарас
Так, люди знайдуться, але ж вони бажатимуть щось 

за свої гроші.
Твердохліб Максим
Ні. Такі знаходились десять років тому. Ми їм від-

мовили. 
Тарас
А чому відмовляли?
Твердохліб Максим
Це були «Партія Регіонів» і БЮТ. Вони пропонували 

нас повністю фінансувати, і за це, щоб ми на них пра-
цювали.

Тарас
А, ну звісно, до влади рвуться.
Твердохліб Максим
Тобто для того, щоб організовувати роботу, осо-

бливих грошей не потрібно. Ані зараз, ані потім. Ми 
робили оцінку. Якщо б за те, що зараз робить наша 
команда платили гроші, то це був би еквівалент не 
менше, ніж 200 тис. грн. на місяць.

Тарас
А оплата праці?
Твердохліб Максим
Що оплата праці?
Тарас
Тим людям, які будуть керувати в столиці, області, 

районі...
Твердохліб Максим
Так такий же самий принцип. Якщо людина хоче 

гроші за те, щоб створювати Велику Україну, то такі нам 
не потрібні. Це запроданці. Багато таких, хто готовий 
віддавати і гроші, і вільний час задля перемоги.

Тарас
Погоджуюся.

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Продовження на стр. 2

Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 791
30.01.19-05.02.19 Громадянські середи відкриті для всіх.

Щосереди о 19:00 за адресою: 
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство «Знання» 

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

20 
лютого

РОЗВИТОК ГАЗЕТИ 
"ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА"

ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ ГО "ПОСТУП"5025

Тобто працювати на основній роботі, а у вільний час 
керувати? Ну, може я чогось не зрозумів.

Твердохліб Максим
У нас немає ані керівників, ані підлеглих. Тому керу-

вати нікому і нічим не потрібно. Координувати роботу 
можна і під час основної роботи. Наш досвід показує, 
що досить гарно виходить і багато часу не забирає. 
Головне – бажання це робити.

Ми говоримо про теперішній етап нашого руху. Але 
надалі ми вбачаємо, що принципово нічого не змі-
ниться. Історичний досвід в інших країнах показує, 
що саме для цього гроші НЕ ПОТРІБНІ. Кожен сам 
собі заробляє на життя, як може, а всю енергію (чи 
частково) свою поза основною роботою витрачає на 
справу життя - свою Батьківщину.

А що, наприклад, для того, щоб Ви в день витрачали 
б по 20-30 хвилин задля загальної перемоги, Ви б 
почали вимагати, щоб Вам за це платили? Впевнений, 
що ні. І що, не знайдете такого часу кожен день?

Тарас
Так погоджуюся.
Твердохліб Максим
Ок. Значить з питанням по грошах для оплати праці 

розібрались. Пізніше розберемо гроші для пропа-
ганди. Успіхів і до зв'язку.

Твердохліб Максим
Є можливість зараз трохи продовжити. 
Ми розібрали, що гроші для оплати праці не 

потрібні. Бо люди, які хочуть змін, працюють безко-
штовно. Що є логічним. А сама ця праця невелика за 

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

За несплату членських внексів понад 3 місяці 
виключено Геращенко А.А. з організації "Поступ". 

До організації вступила Шульга Галина Миронівна. 

Станом на 30 січня в ГО "Поступ" 157 членів.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

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


ОМАНА (УРИВОК З ЛИСТА ШИРОЧКІНА В.С.):
"Агітуючи на приєднання до ГО «Пocтyп», 

я спiлкувався з десятками знайомих мені 
активiстiв, прихильникiв змiни дiючої системи 
влади, і у всiх випадках такого діалогу я понiс 
тiльки моральні втрати. Всі мої спiврозмовники 
категорично не сприйняли Доктрину".

ВІДПОВІДЬ:

Коли людина розуміє і підтримує ідеологію, упевнена 
в досяжності поставленої мети та постійно діє, то її ніхто 
не може зупинити на цьому шляху. Як правило, люди не 
досягають успіху у будь-чому, не тому, що не можуть, а 
тому, що самі дуже рано зупиняються.

Я вже кілька років систематично веду роботу по поши-
ренню ідеології «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» і пошуку 
однодумців. Я кожного дня пишу декілька повідомлень 
незнайомим людям у фейсбуці з пропозицією ознайо-
митися з нашою ідеологією, без будь-яких сподівань. Бо 
така робота подібна до праці золотошукачів, які просію-
ють тони породи задля того, щоб намити невелику кіль-
кість ЗОЛОТА!

Я розумію, що переважний відсоток людей НЕ ГРО-
МАДЯНИ в правильному сенсі розуміння. Їм не цікава 
політика, їм не цікава Україна і її подальша доля. 

Вони живуть, працюють, спарюються і розважаються 
в межах своїх можливостей.

Є менша, але теж досить величенька купка людей, які 
усе знають, усе критикують та нічого не роблять для змін. 
Це такі собі ПРОХФЕСОРИ, з якими немає сенсу спілкува-
тися і щось доводити, бо неможливо налити воду у повну 
склянку, бо вона повна! 

А є ГРОМАДЯНИ! Вони розумні, відкриті і діють або 
готові діяти. Таких людей за різними оцінками є усього до 
20% в суспільстві. ГРОМАДЯНИ, як правило, ніколи не кри-
тикують інших ГРОМАДЯН, навіть, коли не згодні з їх шля-
хом, бо розуміють важливість дій, а не пустопорожніх дис-
кусій. ГРОМАДЯНИ знають ціну дій і тому просто роблять 
свою справу. НАВІТЬ, ЯКЩО ШЛЯХ НЕВІРНИЙ, АЛЕ ЦЕ ЇХ 
ВИБІР І ЇХ ШЛЯХ. І, як показує досвід, такі ГРОМАДЯНИ 
приєднуються, тільки коли самі про це вирішують. 

Тому ми, поступівці ведемо кропітку роботу і шукаємо 
тих українців, які є ГРОМАДЯНАМИ. Тих ГРОМАДЯН, які 
готові підтримати нашу ідеологію і разом з нами рухатися 
на шляху побудови ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ. 

Тому такі  дії людини схожі на золотошукача, який 
попрацював деякий час на промиванні золотоносної 
руди і не отримав ні крупинки золота. Втомився, змерз, та, 
ще й наслухавшись порадників, вирішив, що це невдале 
місце. А, можливо, і невдала справа. 

Я разом з громадянською організацією «Поступ» 
кожен день працюю над створенням ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ, 
і мене не цікавить реакція оточуючих, бо я знаю, що 
я роблю, навіщо і впевнений у перемозі. Я ДІЮ, Я ЗА 
ВЕЛИКУ УКРАЇНУ! А ЩО РОБИШ ТИ?
_______________________________________________

обсягом і часом. І таку роботу може собі дозволити 
будь-яка людина, якщо захоче. Головне - бажання.

Тепер щодо фінансування пропаганди, реклами тощо.
Головна наша мета - змінити систему влади. Для 

цього потрібно побудувати іншу систему влади. Ми 
пропонуємо систему Громадянської республіки. Для 
того, щоб ця система стала реальністю - вона має ово-
лодіти масами. Тобто, маси людей мають дізнатись про 
цю громадянську ідеологію, зрозуміти її і підтримати. 

Для цього і потрібно організовувати агітацію і про-
паганду. Просте запитання до Вас. Уявіть, що є дві 
людини. Одна пропагує, наприклад, віру в Бога, і інша 
робить те саме. Різниця між ними в тому, що перша є 
прихожанином Церкви і робить це, тому що сама це 
хоче, а другій за таку роботу заплатили. Скажіть, будь 
ласка, в кого буде краще виходити?

Тарас
Людина, якій заплатили, зробить агітацію краще, 

моя думка! Хоч з власного досвіду можна сказати, що 
навпаки. Адже ми займалися агітацією безкоштовно в 
підтримку голови нашої місцевої громади, а конкурен-
там платили! Ми перемогли.

Твердохліб Максим
Ви вірно підмітили. За гроші можна зробити якісний 

продукт. Проте люди вірять тільки тим, хто сам вірить 
в те, що пропонує. А людині, яка щось палко бажає, не 
треба платити, щоб вона агітувала за це. Виходить, що 
і тут гроші не потрібні.

Тарас
Так, я ж приклад з власного досвіду привів.
Твердохліб Максим
Так, Ваш власний досвід просто підтвердив те, 

що насправді і є. Ви ж, мабуть, бачили громадян, які 
ходять із Біблією по вулицях і пропонують перехожим 
вести бесіди про Бога? Мабуть, так. Як Ви вважаєте, їм 
хтось платить за це?

Тарас
Ні, не платять, точно знаю.
Твердохліб Максим
Так само, як і ніхто не платить поступівцям, які ство-

рюють статті, рекламні матеріали, відеоролики. А потім 
розповсюджують їх за допомогою соціальних мереж. 
Ніхто не платить і за таку роботу, яку, наприклад, я 
з Вами проводжу. Таких діалогів у нас багато, і не я 
один так спілкуюсь. Це робота по збільшенню нашого 
кадрового ресурсу. І нікому, навіть, в голову не при-
ходить говорити, що за все це потрібно платити. Бо всі, 
хто працює, працює задля побудови Великої України. 
Виходить, що і з фінансами для пропаганди також розі-
брались. Людям, які хочуть  змін, не потрібно платити 
за дії, які ведуть до цих змін.

Тарас
Так, згоден.
Твердохліб Максим
Ми з Вами розібрали питання фінансування. І у Вас 

може скластися враження, що ми взагалі можемо обі-
йтись без фінансування. Але це не так. Є ряд витрат, які 
все ж необхідно робити. Це адміністративні витрати 
(оренда приміщень, зв'язок, бухгалтерія, управління 
справами, тощо). Саме на ці витрати у нас і йдуть член-
ські внески. Також ми періодично потребуємо невели-
ких грошей на підготовку різних акцій (зйомка відео-
роликів, апаратура для мітингів та ін.). На ці заходи ми 
пропонуємо всім членам організації давати додаткові 
внески. Це добровільні внески, і їх роблять не всі. Але 
роблять. Таким чином нам на наші фінансові витрати 
вистачає власних грошей. Але стратегічно для про-
паганди і управління грошей не потрібно. Приблизно 
так. Ми можемо піти до іншого питання?

Тарас
Так.
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В организации «Поступ» был проведен опрос по 
уплате дополнительных членских взносов. Был задан 
такой вопрос: «Почему в организации те, кто дают 
дополнительные взносы, их дают, а те, кто не дают, 
их не дают?»
Приводим пример одного из «интересных» ответов:

«Не дПоступе, не понимают куда 
идут эти деньги».

ПРО ДЕНЬГИ 5025

ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ ГО "ПОСТУП"
 ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТР.1

ЗАЯВА В.С. ШИРОЧКІНА ТА ВІДПОВІДІ ГО "ПОСТУП"
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК В ГАЗЕТІ "ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА" №788.
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В організації «Поступ» було проведено опитування с 
приводу сплати додаткових членських внесків. Було 
поставлено таке питання: «Чому в організації ті, хто 
дають додаткові внески, їх дають, а ті, хто не дають, 
їх не дають?»
Наводимо приклад одної такої «цікавої» відповіді:

«Додаткові внески повинні бути 
обов'язковими, за винятком, коли 

людина не може заплатити, і я 
буду намагатися платити кожен 

місяць додаткові внески».

КОМЕНТАР ДО ВІДПОВІДІ:

Додаткові внески може платити кожен. Було б 
бажання. Навіть 5 грн. - це додаткова підтримка 
організації. Це своєрідний прояв поваги до тих, 
хто активно працює в організації та підтримка 
взятого курсу. Тому, якщо людина не платить 
додаткові внески, то це лише означає, що вона 
або не знає, що це таке, або з чимось не згодна.
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ПРОДОВЖЕННЯ ЦИКЛУ 
ВІДПОВІДЕЙ ТА КОМЕНТАРІВ

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

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. 

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

Дмитрий Таций
      член Исполкома ГО «Поступ»
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