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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

Нижче описаний матеріал - лише один із мож-
ливих варіантів реалізації механізму делегування 
повноважень. І його не варто сприймати, як єдино-
вірний та затверджений. 

Технології та процеси, в ньому описані, акту-
альні на момент написання, (а саме - червень 2019 
року).  В момент реалізації принцип та технології 
будуть переглянуті.  

Громадянська республіка - це державний устрій, 
при якому управління державою є не тільки правом, 
але й обов'язком громадянина. Це право громадяни 
реалізують через механізм делегування, і тому вибори 
не потрібні. Влада контролюється Громадянами, а не 
народом.

Це, у свою чергу, передбачає певні вимоги до самого 
механізму делегування, а також створення необхідної 
інфраструктури. Грубо кажучи, весь механім можна 
поділити на дві загальні частини: структурну та тех-
нічну. Про них і піде далі мова.

ДО СТРУКТУРНОЇ ЧАСТИНИ будемо відносити ті 
засоби та структури, з якими буде взаємодіяти безпо-
середньо громадянин. Варто зазначити, що за визна-
ченням в Доктрині, громадянин — це особа, яка бере 
участь у системі управління державою, а тому варто 
розрізняти поняття громадянина та резидента. 

ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕЛЕГУВАННЯА

Для набуття резидентом статусу громадянина, він 
має: пройти певну процедуру, яка передбачає надання 
заяви, переліку документів; відповідати певним крите-
ріям; створити персональний електронний сертифікат, 
котрий у подальшому можна буде використовувати в 
якості ЕЦП (електронноцифровий підпис). Для спро-
щення цих  процедур мають бути створені регіональні 
сервісні центри на базі районних адміністрацій. Їх 
основна функція полягає в прийомі документів, заяв, 
попередньому їх опрацюванні перед передачею до 
вищестоячого органу, а також роз'яснювальна робота, 
в тому числі і допомога з технічними засобами. 

ЩЕ ОДНІЄЮ СТРУКТУРНОЮ ОДИНИЦЕЮ має стати 
національний портал. Варто зазначити, що після отри-
мання сертифікату громадянин одразу отримує доступ 
до порталу, без додаткової реєстрації. Для доступу в 
особистий кабінет (ОК) буде використовуватись сер-
тифікат. Для ОК мінімальний  функціонал передбачає:

- делегування повноваження;
- можливість відкликати повноваження;
- механізм участі в управлінні країною з роздільною 

здатністю: країна, регіон, місто/населений пункт, район;
 - перегляд актуального списку громадян.
ДРУГОЮ ВАЖЛИВОЮ ЧАСТИНОЮ МЕХАНІЗМУ 

ДЕЛЕГУВАННЯ Є ТЕХНІЧНА. Одним із найважливіших 
її завдань є забезпечення безпеки та відмовостійкість. 

Із основних засобів можна відзначити створення наці-
онального центру сертифікації (СА) та національного 
порталу. 

СА має підтримуватись усіма організаціями, що про-
вадять діяльність на території України — це забезпечує 
підтримку ЕЦП громадян в усіх установах та сервісах. 
Варто зазначити, що персональний сертифікат вида-
ється на 3 роки, після чого громадянин має його оно-
вити. До основних функцій СА відносяться наступні:

- видача нових сертифікатів;
- оновлення  існуючих (запит можна подати в ОК);
- формування списку відкликаних сертифікатів. 
Технічна реалізація особистого кабінету передба-

чає використання сертифікату або ЕЦП для будь яких 
дій громадянина. При використанні повноваження,  
наприклад, делегуванні, ця дія буде підписана та пере-
дана в загальний блок. Тобто, буде використовуватися 
технологія блокчейн, що завдяки децентралізованій 
структурі забезпечить повне збереження всіх дій та 
повноважень, а також унеможливить їх підробку.

Побудова такої схеми, хоч і  займе декілька 
років, але дасть змогу цілком забезпечити вико-
нання принципів Громадянської республіки  зруч-
ним та прозорим чином.

________________________________________________

Воладимир Пелих
     член Виконкому ГО «Поступ»

Для набуття резидентом статусу 
громадянина, він має: пройти певну 
процедуру.
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Наша мета – змінити систему влади. Прибрати 
олігархію. Для цього необхідно нівелювати порочну 
демократичну формулу: «гроші – вибори – прихід до 
влади – повернення грошей із прибутком». Щоб це 
зробити необхідно запровадити республікансько-
громадянський лад (Громадянську республіку).

Для цього треба виконати три умови. 
ПЕРШЕ – розробити модель нового державного ладу, 

що нами вже зроблено. ДРУГЕ – впровадити цю модель у 
свідомість мас. Щоб впровадити ідею в маси – необхідно 
здійснювати постійну пропаганду нового державного 
ладу. Ресурсом для такої агітації є масова ідеологічна 
організація. Масова ідеологічна організація є колек-
тивним агітатором. ЦЕ ТРЕТЯ УМОВА. По мірі зрос-
тання потужності такої організації зростають і агіта-
ційні можливості. 

Те, що сказано – звичайна політологічна класика. 
Якщо хтось цікавиться історією державотворення та 
питаннями управління мас, то для нього нічого нового 
не було сказано. Це не винахід «Поступу», це просто 
дорожня карта будь-якої сили, яка хоче змінити дер-
жавний лад. Спеціально для тих, хто нешвидко розу-
міє, необхідно підкреслити. Мова йде не про прихід до 
влади, а про зміну системи влади.

Найскладніша – це ідеологічна умова. Бо якщо неві-
домо, що будувати, то нема, що пропагувати й нема, під 
що, створювати масову ідеологічну організацію. Ми 
цей бар’єр подолали. Наша ідеологічна база – Док-
трина «Громадянська республіка». Тепер потрібно 
практично реалізувати план. Бо красиво говорити – це 
не те саме, як красиво все зробити. І на цьому практич-
ному шляху ми зустрічаємось із різними практичними 
проблемами. Одна з них – це психологічні перепони, 
з якими зіштовхуються в більшій або меншій мірі всі 
поступівці, які почали практично працювати в зазна-
ченому напрямку. 

Вже сам факт того, що ми зіткнулись із психологіч-
ними проблемами, свідчить про досягнення певного 

рівня розвитку. При якому чітко ясно, що робити і як 
робити. Треба тільки нарощувати потужність самої 
роботи. Психологічні проблеми виникають завжди й у 
всіх, хто щось починає робити вперше. Як їх подолати? 

Основною причиною виникнення таких психоло-
гічних чинників є невпевненість. Невпевненість щодо 
власних сил та загального руху. Якщо член організації 
«плаває» в громадянській ідеології, слабо її розуміє, то 
наявність психологічних перепон при роботи є логіч-
ним наслідком. Порада у вигляді ще раз перечитати 
Доктрину слабо діє. 

Досвід показує, що найскоріше людина починає 
розуміти все, що ми робимо, коли сама починає роз-
повідати про наш шлях. Коли в процесі спілкувань із 
людьми відповідає на їх запитання. Для допомоги діє 
внутрішній консультаційний центр, який завжди допо-
магає при таких випадках. Через деякий час посту-
півець починає ясно розуміти наш шлях. І стає впев-
неним в правильності нашого шляху і психологічні 
перепони мають зникати. 

Але бувають випадки, коли психологічні перепони – 
це наслідок особливостей самої людини. Просто людина 
відчуває певний дискомфорт при спілкуванні із незна-
йомими людьми. Цю перепону подолати важче. Але 
теж можливо. І теж, головним методом є – практика. 
Тільки є одне доповнення. В цьому випадку людина, 
яка долає такі перепони розуміє, задля чого йде на 
такий дискомфорт. Це – Велика Україна. Участь в побу-
дові сильної і розвиненої країни. Побудувати сильну 
країну – важке завдання. Але воно того варте. Бо якщо 
і є в цьому світі сенс життя, то він лежить якраз у пло-
щині творіння, в участі в суспільному прогресі люд-
ства. Це найвища форма людської діяльності. Побу-
дова сильної України потребує сильних особистостей. 
І стати такою особистістю може кожен, якщо захоче.
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На деякі питання щодо діяльності організації 
відповідає

Відповідь:
Щоб відповісти на це питання, спочатку нам треба 

пригадати, що означає слово "організація".
Організація – це інструмент для цільового 

досягнення певної мети. 
Громадянська організація – це соціальна група 

громадян-однодумців, яка розподіляє виконання 
завдань між учасниками для досягнення певної 
колективної мети. 

А оскільки "Поступ" – громадянська організація, 
що є інструментом для побудови Великої України, то 
члени організації "на папері", які не беруть участь у 
досягненні спільної мети, організації не потрібні, як і 
організація їм самим.

Питання:

Чи потрібні нам 
"Поступу" члени 
організації "на папері"?

Відповідь:
Формальне зростання організації може бути 

корисним для створення ілюзії масовості, потужності, 
підвищення авторитету за рахунок збільшення 
зв'язків. Збільшення монетизації за рахунок 
членських внесків також може бути корисним для 
організації і це далеко не всі чинники користі від 
формального зростання.

Але для "Поступу" не має користі від формального 
зростання організації. Від ілюзій відмовились у 
2013 році, коли змінили курс на "Громадянську 
Республіку", а збільшити монетизацію можна 
піднявши  членські внески.

Питання:

Чи корисне фомальне 
зростання організації?

ЧОМУ В «ПОСТУПІ» ТАКІ МАЛІ ЧЛЕНСЬКІ 
ВНЕСКИ?

Досвід показує, що найскоріше 
людина починає розуміти все, 
що ми робимо, коли сама починає 
розповідати про наш шлях.

Хочу для себе відповісти на декілька запитань та про-
поную кожному члену ГО «Поступ» зробити те ж саме.

1. Що таке членський внесок ?
На це запитання маю дві відповіді й обидві головні: 
- членський внесок – це певна сума грошових 

коштів, яку кожен член організації вносить для її функ-
ціонування;

- членський внесок – це Голос члена організації, що 
означає щомісячну підтримку її діяльності.

2. Як визначається його розмір?
Як визначили розмір членського внеску, наприклад, 

60 гривень? Чому не 10 грн. і не 500грн.? Усе дуже про-
сто – мінімум необхідних витрат плюс безоплатна праця 
членів організації. Адже робота за гроші ніколи не буде 
такою якісною, як робота за ідею.

3. Який розмір членського внеску  повинен бути 
для повноцінного функціонування організації?

Щодо цього питання не все так просто, як із попере-
днім. Якщо відштовхуватись від мінімального бюджету 
організації на місяць -  це коли за все платити (за 
оренду офісу, зарплати всім співробітникам, канцто-
вари, зв’язок та інше), орієнтовно він складе 250-300 
тис. грн. на місяць. Саме така сьогодні «виробнича 
потужність» організації, якщо її міряти грошима.  Для 
порівняння, фактичний бюджет організації за 2017 рік 
(на даний час ситуація аналогічна) склав трохи більше 
109 тис.грн… тобто на місяць лише біля 9 тис.грн. На 
сьогодні маємо 158 членів організації – не важко пора-
хувати, який мав би бути членський внесок, якщо б за 
працю треба було платити –  тільки одиниці з нас змогли 
б дозволити собі його сплачувати.

4. Що робити і як далі жити? Так, не жити, а роз-
виватись!

Бачу один шлях вирішення даного питання, обґрун-
тую:

- найпростіше - збільшити членський внесок до 
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необхідного розміру – не варіант;
- питання залучення грошових коштів із зовні не 

розглядаю, адже такі гроші завжди потрібно відпрацьо-
вувати і не зрозуміло коли і як…

- додаткові внески по можливості – завжди будь 
ласка, так вони не гарантують стабільного фінансу-
вання, але одночасно вони є індикатором підтримки 
руху організації незалежно від їх розміру. І саме вони є 
джерелом фінансування наших медійних можливостей 
на даному етапі.

- збільшення чисельності організації – вважаю голо-
вним рушієм розвитку ГО «Поступ». Пояснювати мабуть 
не варто.

Отже, ми знову повертаємось до росту чисельності 
організації, як до рушійної сили її розвитку. А почи-
налось все із запитання Твердохліба М.М. до мене – 
чому у нас такі маленькі членські внески?
________________________________________________

Руслан Зубишен
           член ГО «Поступ»
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