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Позиція ГО «Поступ»
щодо прийняття рішень 

Баришівським районним судом:

1.	 На	момент	виходу	данної	позиції	маємо	факт	
про	те,	що	Баришівський	районний	суд	звіль-
нив	з	посади	заступника	голови	НБУ.

2.	 Баришівський	 районний	 суд	 не	 взяв	 на	 себе	
політичну	відповідальність	за	своє	рішення,	а	
саме,	як	працювати	НБУ	без	заступника.

3.	 Неприпустимим	 є	 ситуація,	 коли	 районний	
державний	 орган	 впливає	 на	 роботу	 органу	
загальнодержавного	масштабу.

Сьогодення характеризує наше суспільство знижен-
ням основних чеснот, таких як милосердя, правдивість, 
терпимість, аскетизм.  Людина більше не цінується за 
благородство і добрі справи. Її значимість почали 
вимірювати багатством. Бізнесмени, чиновники, прості 
люди і, навіть, духовенство втягнуті у гонку за багат-
ством і матеріальними цінностями. У комерційних 
справах воцарився обман. Невміння підкупити дер-
жавного службовця, податкового інспектора або суддю 
рівносильно невмінню вести бізнес. До влади рвуться 
особи, які за мету ставлять особисте збагачення. Сама 
владна праця стала бізнесом, який працює за форму-
лою: ГРОШІ, ВКЛАДЕННЯ ГРОШЕЙ У ВИБОРЧУ ГОНКУ, 
ВИБОРИ, ПРИХІД ДО ВЛАДИ, ОБКРАДАННЯ ДЕРЖАВИ 
ТА ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З НАДПРИБУТКОМ. Можно-
владці стали жорстокими і надбрехливими людьми.

Ясна річ, що такий стан справ підштовхує активних, 
незадоволених громадян до дій, і вони діють, втяг-
нувшись у безкомпромісну боротьбу двох протилеж-
ностей: добра і зла. Одні вибирають для себе добрих, 
таких добрих, які для іншої частини населення є злими. 
Вибирають депутатів, президентів, усвідомлюють свої 
помилки, лаються, творять революції, приймають участь 
у нових виборах з надією, що цього часу нові обранці їх 
не обдурять. Боротьба роз’єднала населення країни на 
протиборчі і навіть ворожнечі сторони.

Концепція життя, при якій постійна боротьба вида-
ється як основний механізм розвитку і підтримки життя, 
має багато прихильників. Основні з них відносяться до 
владних осіб, яким вигідне роз’єднання суспільства, 
через те, що воно позбавляє громадськість її основної 

сили, яка криється в об’єднаній волі. Взагалі, сама по 
собі участь у будь-якій боротьбі призводить до про-
грашу обидві сторони конфлікту. Відбувається це через 
дію всесвітнього закону самознищення зла, а зло - це і 
є боротьба.  Прислів’я  «За що боролися, на те й напо-
ролися» має справжнє підґрунтя.

Українці впритул підійшли до розуміння того, що 
сама демократична форма правління державою, впро-
ваджена в Україні і багатьох країнах світу з постійною 
боротьбою до виборів і після виборів, придумана капі-
талом і працює лише на користь капіталу. Залишилось 
усвідомити основні недоліки діючої демократії та при-
йняти шлях для їх змін.

   НЕДОЛІКИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ:
1. При демократичній формі правління відсутня 

будь-яка відповідальність депутатів за прийняті 
ними рішення.

2. Демократія породжує повну безвідповідаль-
ність громадян за свій вибір.

3. Відсутність репрезентативності. Більшість гро-
мадян не має своїх представників у владі.

4. Результат виборів залежить від культурного і 
освітнього рівня населення.

ЗМІНИ, ЯКІ НІВЕЛЮЮТЬ НЕДОЛІКИ ДЕМОКРАТИЧ-
НОЇ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ:

Діючу систему виборів депутатів на 5 років каденції 
необхідно скасувати. Кожному громадянину країни необ-
хідно надати право приймати участь в управлінні держа-
вою та зобов’язати його виконувати це право. Громадянин 
сам повинен приймати рішення або особисто приймати 
участь в управлінні державою, або делегувати своє право 
іншому громадянину - делегату. Кожен громадянин отри-
мує свого представника у владі, при цьому громадянину 
надається  можливість у будь-який момент часу відкли-

кати передане делегату право на управління, повернути 
його собі або передати іншому. Сам процес делегування 
здійснюється постійно і не повинен бути таємним. Списки 
делегатів та громадян, які делегували їм своє право на 
управління державою повинні бути відкритими.

Робота делегата будь-якого рівня повинна оплачува-
тись за рівнем зарплати, що є пропорційним кількості 
наданих делегату повноважень. При прийнятті рішень 
в Радах і підрахунку голосів враховується не кількість 
голосів делегатів, а кількість переданих делегатам 
повноважень. Повноваження, надані делегату, не мають 
терміну дії. Якщо довіра до делегата не втрачена, надані 
громадянами повноваження на управління не відкли-
кані, то делегат продовжує свою роботу.

Громадяни, які не виконують свій обов’язок – брати 
участь в управлінні державою, позбавляються такого 
права і втрачають статус громадянина.

Уся повнота влади передається громадянам і зосеред-
жується в їхніх руках через систему Громадянських рад. 
Найвищий орган - Верховна Громадянська рада. Ніякого 
поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову не 
відбувається. Не тільки законодавча та виконавча влада 
повинні бути підконтрольні громадянам, а й суд втрачає 
свою незалежність від громадянського нагляду.

Наведені вище зміни в управлінні державою не тільки 
унеможливлюють можливість розкрадання країни можно-
владцями та скидають рабські кайдани з населення кра-
їни, а й перекидають нас у нову концепцію розвиту Світу, 
яка передбачає тісний взаємозв'язок на всіх без винятку 
рівнях життя за принципом справедливості. Сам держав-
ний устрій, у якому реалізовані зазначені вище постулати, 
детально описаний в Доктрині «Громадянська Республіка». 
Є сила - громадянсько-політична організація «Поступ», 
що шукає тисячу свідомих громадян, які об’єднавши свої 
зусилля збудують нову країну, країну нашої мрії.

_____________________________________________

Оригінал малюнку з сайту golos.com.ua

Олег Альохін
     член ГО «Поступ»

https://postup.org.ua/doktrina
http://www.golos.com.ua/rus/article/256464
https://www.facebook.com/aliokhin


Сім’я міцна – горе плаче! Цей вислів містить у собі 
мудру незаперечну істину. Проте, не один український 
пуцвірінок мріє поїхати з України й приїздити час від 
часу лише на мамині смаколики й добреники. Як на 
мене, це мрія з якогось патріотичного фільму жахів. 
Агов! Звідкіля з’являється бажання дати драла з місця, 
де ти народився і дике небажання взяти відповідаль-
ність за долю країни у свої руки?

Безвідповідальність дітей, які згодом стають соці-
альними дронами, з дитинства формується в сім’ї. 
Формується по-різному. Батьки не навчили, далі життя 
не навчило та й самому, зрештою, не дуже хотілося 
вчитися. На жаль, не всі люди стають відповідальними 
лише тому, що вони дорослішають. 

Байдужість, безвідповідальність у повсякденному 
житті батьків згодом стає нормою, звичною справою 
для їхніх дітей, які перетворюються у пасивний баласт, 
що постійно скиглить і нарікає. Пофігістське став-
лення одного чи обох батьків до своїх сімейних і гро-
мадсько-громадянських обов’язків виховує морально 
неблагополучних нікчем, які стають джерелом про-
блем всередині країни, а потім і ззовні.

Згубна батьківська педагогіка калічить громадян-
ську зрілість дитини, яку здавна вважали «дзеркалом 
сім’ї». Є жарт про те, що сім'я – це маленька держава, 
у якій тато – президент, мама – прем’єр-міністерка, а 
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ЧИМ НАС БІЛЬШЕ!А

Попри всі декларовані в статутах цілі організації, 
існує одна, для всіх організацій спільна, яку ніхто не 
декларує на загал. Ця ціль – збільшення чисельності 
організації. В українській мові у словах організа-
ція і організм однаковий корінь. Якщо організму не 
вистачає потужностей для виконання певних задач, 
він надсилає відповідний нервовий сигнал–команду, 
і потрібні клітини починають ділитися, збільшуючи 
свою кількість. Так само і в організаціях людей. Осо-
бливо в організаціях соціально-політичних, де задачі, 
як правило, однонаправлені і завжди потребують 
збільшення потужності. 

І, дійсно, всі, без виключення, соціальні колективи 
людей тяжіють до збільшення кількості своїх кадрів, 

так як це чи не єдиний адекватний спосіб збільшити 
потужність своєї прямої діяльності. Логіка проста – 
чим нас більше, тим більше ми можемо зробити. 

Отже, по прикладу організму, маємо ситуацію, де 
від керівного органу організації до кожного окре-
мого члена організації йде сигнал. Сигнал, що диктує 
лише одну задачу – збільшувати кількість організації. 
Логічно, кожна адекватна людина, що чітко усвідом-
лює і підтримує мету організації, відгукується на цей 
сигнал і починає кампанію по рекрутингу нових кадрів 
для якнайшвидшого досягнення цієї мети. 

Якщо ж цього не відбувається, то це може говорити 
тільки про три можливих ситуації. 

Перша – людина не до кінця розуміє та підтримує 
організацію. 

Друга – людина має проблеми з соціальною кому-
нікацією. 

Третя – у людини є власний, як правило, деструктив-
ний мотиватор всередині організації. В першому і дру-
гому випадку з людьми треба спілкуватись, працювати 
і потроху, нехай і тимчасово малоефективно, включати 
в кадрову роботу. Деструктивних елементів з третього 
випадку варто якнайшвидше ізолювати і вивести із 
складу організації. 
________________________________________________

Байдужість, безвідповідальність 
у повсякденному житті батьків 
згодом стає нормою, звичною 
справою для їхніх дітей.

Всі, без виключення, соціальні 
колективи людей тяжіють до 
збільшення кількості своїх кадрів

діти – народ. То кого і як ми виховуємо?
Будь-який зрілий соціум усвідомлює, що завдяки 

родині міцніє, розвивається держава, зростає добро-
бут її народу. Тут відбувається формування «малень-
кої людини» як громадянина, патріота, який за Україну 
«положить душу й тіло». Сім’я – це не лише джерело 
любові, поваги, солідарності. Це – те, на чому ґрун-
тується будь-яке цивілізоване суспільство. Добробут 
сім’ї – мірило розвитку й прогресу країни.

Життя сучасної сім’ї різне. Проте, дедалі гостріше 
постає усвідомлення того, що саме демократичний лад 
призводить до соціально-економічних проблем і ство-
рює передумови для появи духовно-моральних кри-
зових явищ в інституті сім’ї. Отже, ДЕМОКРАТІЯ СЕБЕ 
ВИЧЕРПАЛА! І тут також!

Лише ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА, що виступає 
проти демократії, може забезпечити надійний соці-
ально-економічний ґрунт нам і нашим нащадкам. Коли 
кожен буде розуміти, що сім’ю створювати не страшно, а 
дітей виховувати – натхненно! Коли усвідомлення захи-
щеності, надійності стане передумовою впевненості 
в завтрашньому дні, дасть сили виховувати справжніх 
патріотів, а не тупого незадоволеного електорату. 

Не гайте часу! Приєднуйтеся до нас! Будуймо 
ВЕЛИКУ УКРАЇНУ разом! Нехай Україна стане щасли-
вою домівкою для наших дітей, де вони усвідомлять, 
що тут їхнє життя, тут їхній дім – МОГУТНЯ ВЕЛИКА 
УКРАЇНА!
________________________________________________

СІМ'Я – МАЛЕНЬКА ДЕРЖАВА, 
А ДЕРЖАВА– ВЕЛИКА СІМ'Я!

КОЖЕН ГРОМАДЯНИН МАЄ 
ЧОТИРИ ВАРІАНТИ ДІЙ.

1. Приєднатися до громадянської організації 
"Поступ" і разом побудувати Велику Україну!

2. Приєднатися до іншої громадянської організа-
ції і з нею побудувати Велику Україну!

3. Створити свою власну громадянську організа-
цію, і з нею побудувати Велику Україну!

4. Якщо жоден варіант не вибирає, то він НЕ гро-
мадянин.

P.S. Є ще п'ятий варіант. Коли людина вважає, 
що може самотужки щось робити, щоб побудувати 
Велику Україну, і ні до кого не приєднуватись. То 
це означає, що вона дурна розумом.

ГРОМАДЯНИН 
ПОВИНЕН

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Людмила Приблуда
           член ГО «Поступ»

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

Фото з сайту "Покров".
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