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РОЗВИТОК ГАЗЕТИ
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РЕСПУБЛІКА"

Яка
головна проблема

в Україні ?

Чи є в сили план стосовно 
вирішення 

головної проблеми?

Чи рухається данна сила 
по своєму плану стосовно 

вирішення головної 
проблеми?

Программа 
партії/руху

ГО "ПОСТУП"

Демократична система, що працює 
за формулою: "гроші-виборча 
компанія-вибори-отримання мандата 
депутата-витягування грошей із 
прибутком". Це неминуче призводить 
до олігархічної влади. 

Вважаємо, для того, щоб ситуація 
в Україні змінилася до кращого, 
необхідно змінити систему влади. 
Потрібно замінити демократичну форму 
правління на Громадянську республіку 
(республікансько-громадянський 
лад) та здійснити три першочергові 
реформи (реформа економіки; реформа 
правоохоронної системи; реформа армії)

ГО "Поступ" будує массову 
ідеологічну організацію та 
пропагує ідеологію "Громадянська 
республіка".

  P.s.: "Поступ" на вибори не йде і не 
збирається, поки не створить потужну 
кадрову ідеологічну організацію.

За посиланням

Партія 
"СЛУГА НАРОДУ"

лідер В. Зеленський

Стара політична система, система 
корупції, брехні та свавілля, не хоче 
й не здатна змінитися. Необхідна 
консолідація всіх гілок влади.

Прихід до Парламенту, щоб привести 
у Верховну Раду порядних людей, які 
служитимуть Україні та своїм виборцям. 
Втілення курсу Президента Зеленського у 
конкретних законопроектах та політичних 
рішеннях, формування професійного 
уряду, якому довірятиме народ України, 
і впровадження кардинальних змін, що 
допоможуть зробити Україну вільною, 
незалежною, успішною Країною Мрії.

Йдуть до парламенту, щоб втілити 
свої обіцянки За посиланням

Партія
"ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА ЗА ЖИТТЯ"

лідер В. Медведчук

Політика дискримінації, ксенофобії 
та радикалізму МИР. ЄДНІСТЬ. КОНСОЛІДАЦІЯ Йдуть до парламенту, щоб втілити 

свої обіцянки За посиланням

Партія
"ГОЛОС"

лідер С. Вакарчук

Недовіра владі, політикам і реформам

Повернути людину в центр держави. 
Перестати ділитися на лівих і правих, на 
націоналістів та лібералів, а об’єднатися 
навколо людини та її непорушної гідності. 
Людина, громадянин та громадянка 
України – понад усе. Держава – на долоні 
в людини, а не людина у кулаку в держави.

Йдуть до парламенту, щоб втілити 
свої обіцянки За посиланням

Партія
"БАТЬКІВЩИНА"

 лідер Ю. Тимошенко

відсутня «Новий Курс»–це єдина комплексна 
програма швидкого відродження України.

Знов йдуть до парламенту, щоб 
втілити свої обіцянки За посиланням

Партія
"ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ"

лідер П. Порошенко

Загарбання та розпад України

На основі зробленого, сприяти досягненню 
політичних, економічних, безпекових 
та правових критеріїв, необхідних для 
подання заявки на вступ до ЄС і отримання 
Плану дій членства у НАТО вже у 2023 році.

Знов йдуть до парламенту, щоб 
втілити свої обіцянки

За посиланням

Індикатор
істини 

Назва
сили

*Матеріал підготовлений на основі інформації з Програм партій та організацій

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК
Присвячується позачерговим виборам

народних депутатів Верховної Ради України 21 липня 2019 року

Файний Микола 
Верховна рада - це збірка гаманців, товстосумів, які заходять з маленькими гаманцями, а виходять з великими і животами, і гаманцями. Вона нам не потрібна взагалі. 
Верховна рада - це концерн по виробленню додаткової вартості - НАДприбутку. ГРОШІ + обіцянки = Верховна рада = Гроші помножені на 1000! Пропонуємо подивитися на 
партії та сили з точки зору голих фактів та їх розуміння головних проблем України, наявності плану вирішення цих проблем та реальних дій в цьому напрямку.

РОЗГЛЯНЕМО ОСНОВНІ ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ КАНДИДАТІВ І ЇХ 
ПАРТІЙ

Цяцянка 1. Повернемо відповідальність 
чиновників за незаконне збагачення.

Дмитро Тацій, член Виконкому  ГО «Поступ»
До того, як відмінили закон про відповідальність чинов-

ників за незаконне збагачення, я не пам’ятаю, щоб дуже 
саджали чиновників за корупцію. Тому незалежно від того, 
повернуть вони відповідальність чи ні, все буде залежати 
від політичної волі влади. Схочуть боротися - поборють, не 
схочуть -  будуть робити видимість боротьби. При цьому 
є дуже ефективний механізм боротьби з корупцією, що 
використовували в Сингапурі - "Найбільш важлива зміна в 
законі, зроблена нами в 1960 році, дозволяло судам трак-

тувати ту обставину, що обвинувачений жив невідпо-
відно до своїх достатків або мав об'єкти власності, які 
він не міг придбати на свої доходи, як підтвердження 
того, що обвинувачений отримував хабарі". Це цитата з 
книги Лі Куан Ю «З третього світу - в перший. Історія Сін-
гапуру».

Максим Твердохліб, голова Ради  ГО «Поступ»
Створення ще одного "антикорупційного закону" (від-

повідальність чиновників за незаконне збагачення) при 
наявності цілої купи вже існуючих законів і цілої купи 
антикорупційних органів свідчить лише про те, що грома-
дянам ці правителі просто морочать голову. Геть їх всіх!

Даниїл Лемешко, член Ради  ГО «Поступ»
За демократичної системи це нелогічно. Чиновник 

"купує" собі місце,  саме щоб збагачуватись. Це бізнес. 
Створення ще одного антикорупційного органу тільки 
здорощить бізнес схему. А заплатить все одно кінцевий 
споживач - народ.

Олександр Черниш, член Ради  ГО «Поступ»
То це стандартна європейська практика. Призумп-

ція вини чиновника. Але там і простого громадянина 
можуть жахнути, якщо знайдуть гроші, які він не може 
пояснити.

https://postup.org.ua/doktrina
https://sluganarodu.ua/program
http://zagittya.com.ua/ua/page/programma.html
https://goloszmin.org/program
https://ba.org.ua/programm/
https://eurosolidarity.org/program/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
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МИ ПРОПОНУЄМО ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ

РОЗГЛЯНЕМО ОСНОВНІ ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ КАНДИДАТІВ І ЇХ ПАРТІЙ
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП» ПРОПО-
НУЄ ЗАМІНИТИ ДЕМОКРАТИЧНУ СИСТЕМУ НА ГРОМА-
ДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ, ЯКА МАЄ ТАКІ ОСНОВНІ ПОЛО-
ЖЕННЯ:

•	Управління	 Громадянською	 республікою	 відбува-
ється через систему Рад.

•	У	системі	управління	державою	бере	участь	лише	
громадянин, а не просто людина, що проживає на її 
території.

•	 Громадянин	—	це	особа,	яка	бере	участь	у	системі	
управління державою.

•	Відсутність	 поділу	 влади	 на	 законодавчу,	 вико-
навчу та судову, як це є в демократичній системі. Вся 
повнота влади належить Верховній Громадянській Раді.

•	Таємні	демократичні	вибори	скасовуються.	Вибори	

скасовуються взагалі. Замість них вводиться система 
делегування своїх повноважень делегатам різних рівнів 
для управління країною.

•	У	 кожного	 громадянина	 одне	 повноваження	 на	
управління на кожному відповідному рівні (наприклад, 
місцевому, обласному та верховному).

•	Делегування	 —	 це	 право	 добровільної	 передачі	
громадянином свого повноваження на управління тому, 
кому він довіряє приймати рішення в Раді відповідного 
рівня. Необхідно підкреслити, що передача повноважень 
та	голосу	—	це	різні	речі.	Голосування	—	це	лише	одна	
маленька дія в процесі управління. Процес управління 
включає в себе такі складові: вивчення питання, визна-
чення шляху вирішення проблеми, підготовка плану дій, 
підготовка відповідного рішення, організація прийняття 

владного рішення (власне, голосування), організація 
виконання прийнятого рішення, контроль виконання.

•	 Громадянин	 може	 в	 будь-який	 момент	 відкликати	
своє повноваження на управління у свого делегата та 
передати іншому, або стати делегатом самостійно.

•	Робота	делегата	повинна	оплачуватися.	Його	заро-
бітна плата має залежати від кількості делегованих йому 
повноважень на управління. Кількість делегованих 
повноважень перевіряється та уточняється регулярно, 
наприклад, щомісячно. Реєстр передачі повноважень 
має бути публічним і доступним для всіх.

Докладніше ознайомитися з ідеологією  «ГРОМА-
ДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» можливо за цим посиланням!
________________________________________________

Ви скажете, що критикувати кожен може, а що Ви пропонуєте конкретно?

Цяцянка 2. Запровадимо механізм 
покарання депутатів, які прогулю-
ють роботу або нехтують своїми 
обов`язками, та за кнопкодавство.

Дмитро Тацій, член Виконкому  ГО «Поступ»
Головна задача депутатів – створення країни могут-

ньою через створення законів, які рухають країну до 
розвитку і процвітання. І нам, в принципі, не важливо, 
як вони це зроблять. Будуть вони ходити на роботу чи 
працюють дистанційно, самі голосують чи віддають 
право колезі. НАМ ПОТРІБЕН РЕЗУЛЬТАТ! Якщо в країні 
створюються нові робочі міста, якщо приходять іно-

Цяцянка 3. Скасуємо недоторканність 
народних депутатів.

Максим Твердохліб, голова Ради  ГО «Поступ» 
Скасування недоторканості депутатів є інструментом 

того, щоб депутатів робити "ручними". І сьогодні цей 
механізм вже є і діє. Але при скасуванні "недоторкан-
ності" цей механізм стає простішим. Такий інструмент 
робить преференції більш сильним олігархічним угру-
пуванням. Тобто йде монополізація політичного бізнесу. 
Ніякого відношення "недоторканість депутатів" не має 
до того, щоб "чесних" депутатів не піддавати політичним 
переслідуванням. Бо "чесних" депутатів не буває. Бо 
сама схема "гроші - вибори - прихід до влади - повер-
нення грошей із прибутком", навіть, теоретично не 

Цяцянка 4. Запровадимо механізм від-
кликання депутатів, які втратили 
довіру виборців.

Дмитро Тацій, член Виконкому  ГО «Поступ»
Обіцянки впровадження відкликання депутата - це 

як морковка перед очима віслюка. Вона, начебто, є, 
але її не достанеш. Що б не запропонували депутати, 
доки діє Демократія і її формула "ГРОШІ - ВИБОРЧА 
КОМПАНІЯ - ВИБОРИ - ОТРИМАННЯ МАНДАТА ДЕПУ-
ТАТА - ВИТЯГУВАННЯ ГРОШЕЙ ІЗ ПРИБУТКОМ", у грома-
дян ніколи не буде реального впливу на депутата. Бо 
не для того майбутніми депутатами витрачається купа 
грошей, щоб Ви могли в будь-який момент їх відкли-
кати. Вони реанімують старий закон про відкликання 
депутата або приймуть новий, і юридично у громадян 
знов буде право відкликати, а от фактично зась. 

земні інвестори і відкривають нові виробництва, якщо 
економіка зростає, корупція зменшується, безпека гро-
мадян росте, то депутати ПРАЦЮЮТЬ ЕФЕКТИВНО! А 
якщо країна котиться у прірву, громадяни масово виїз-
джають закордон працювати чи емігрувати, то, мабуть, 
нас не втішить, що депутати кожного дня присутні у 
Верховній раді, приймають якісь закони і кожен сам за 
себе голосує.... 

ПИТАННЯ ДУЖЕ ПРОСТЕ - АБО ДЕПУТАТИ ЕФЕКТИВНО 
ПРАЦЮЮТЬ І ГОМАДЯНИ ЇХНЮ РОБОТУ ВІДЧУВАЮТЬ НА 
СОБІ, АБО ТРЕБА НЕГАЙНО ГНАТИ ТАКИХ СЛУГ НАРОДУ! 
НАМ НЕ ПОТРІБНІ ДАРМОЇДИ, ЯКІ ЩОСЬ ТАМ РОБЛЯТЬ! 
АБО РЕАЛЬНІ ЗМІНИ АБО ГЕТЬ!

передбачає чесності.
Даниїл Лемешко, член Ради  ГО «Поступ»
Депутат - це зайве явище в політикумі 21-го сторіччя. 

Преференції величезні, відповідальність мінімальна.

Дмитро Тацій, член Виконкому  ГО «Поступ»
У всіх країнах депутатська недоторканність впрова-

джена як механізм захисту депутатів від необгрунтова-
них нападок і можливого переслідування за висловлену 
думку, результат голосування чи іншу депутатську діяль-
ність. Як ідея вона, мабуть, цікава, але досвід показує, 
що вона хибна і призводить до зловживання службовим 
становищем. Адже заради цієї недоторканності люди 
йдуть у політику, щоб більше і простіше заробити гро-
шей, порішати свої особисті питання або інвестора, що 

НАМ НЕ ПОТРІБЕН ЗАКОН ПРО ВІДКЛИКАННЯ ПОВНО-
ВАЖЕНЬ ДЕПУТАТА. НАМ ПОТРІБНО В ПРИНЦИПІ ЛІК-
ВІДУВАТИ ВИБОРИ І ЗАМІНІТИ ЇХ ДЕЛЕГУВАННЯМ 
ПОВНОВАЖЕНЬ. ПРИ ТАКІЙ СИСТЕМІ ГРОМАДЯНИ НЕ 
ВТРАЧАЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ НА 4-5 РОКІВ, ЯК ПРИ 
ДЕМОКРАТІЇ. ВОНИ ЇХ ЛИШЕ ДЕЛЕГУЮТЬ ДЕЛЕГАТУ І В 
БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ МОЖУТЬ СВОЄ ПОВНОВАЖЕННЯ 
ЗАБРАТИ АБО ВІДКЛИКАТИ. 

При цьому не треба чекати, щоб його представника у 
РАДІ (делегат, а сьогодні це депутат) спіймали на хабарі, 
чи було рішення суду, чи він якось себе заплямував... 
Повноваження делегату делегується виключно на той 
час, доки громадянин йому довіряє. І ВСЕ. Треба лікві-
дувати систему "Демократія" і замінити її більш ефектив-
ною і прогресивною системою "ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУ-
БЛІКА", де немає таких недоліків.

Даниїл Лемешко, член Ради  ГО «Поступ»
А хто такі "ми" і як вони це зроблять? Мені просто 

цікавий механізм... От я депутат обраний народом. І я 
дію в інтересах країни, як Я собі це бачу. Хочу ходжу на 
сесії, хочу ні. Хочу кнопкодавлю в "інтересах країни". А 
якщо хтось проти (хто?!), так мені це право дав народ, 
бродіть всі лісом! Демократія, панове...

Олександр Черниш, член Ради  ГО «Поступ»
А чому депутат має на сесії ходити? Важливий процес 

сидіння в парламенті чи результат? Гаврилюк козак на 
всі сесії ходить. І що?

привів їх у крісло депутата. Вони плюють на закони, 
ведуть себе нахабно, недостойно і, навіть, почувають 
себе Богами. Бо ж Вони недоторканні і їм нічого не 
можна заподіяти. Навіщо нам такі СЛУГИ, які живуть в 
"іншому світі" і забувають про інтереси громадян і кра-
їни. Не повинно бути розділення на Богів і Рабів. Ми усі 
Громадяни України і повинні бути рівні перед законом і 
нести відповідальність за свої дії. А депутати повинні 
нести ще більшу відповідальність і у разі порушення 
закону отримувати більш жорсткі вироки.

Олександр Черниш, член Ради  ГО «Поступ»
Ніхто не скасує недоторканість. Бо тоді депутати не 

зможуть халтурою займатися і олігархам доведеться їм 
платити більше бабла.

Максим Твердохліб, голова Ради  ГО «Поступ»
Відкликання депутата нічого не дає. Це вже доведено 

практикою. І не тільки в Україні. Бо все одно не при-
бирається формула "гроші-вибори-прихід до влади-
повернення грошей із прибутком". Зазначена формула 
перетворюється в іншу формулу "гроші - зняття (орга-
нізація відкликання) попереднього депутата - вибори 
- прихід до влади - повернення грошей із прибутком". 
Тобто грошей треба в цьому випадку вкладати більше. 
Тому цей механізм стає більш вигіднішим тим, у кого 
більше грошей.

Даниїл Лемешко, член Ради  ГО «Поступ»
Демократична система в принципі не заточена під 

відклик будь-якого обранця. Це виключно разові акції, 
якими керують вручну. А це довго, дорого і часто не має 
абсолютно ніякого змісту в масштабах країни.

mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=
https://postup.org.ua/doktrina
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko

