
ВСТУП

Мета громадянської організації 
«ПОСТУП» — побудова Великої 

України на основі Громадянської 
республіки.

1. Що таке «Поступ» і чим він 
займається?
ГО «Поступ» — це громадянсько-політична організація, 
котра будує Велику Україну.

2. Як «Поступ» досягне своєї мети?
Шляхом приходу до влади, подальшим проведенням 
реформ та встановленням громадянсько-
республіканської форми правління, що і забезпечить 
побудову Великої України.
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ОБГОВОРЕННЯ РОБОТИ
ГАЗЕТИ "ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА"

3. Що таке Громадянська 
республіка?
Це державний устрій, за якого 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.

4. Хто вам дасть прийти до влади?
Громадянський уряд неминуче приходить до влади після 
досягненняі необхідного рівня підтримки Громадян.

5. На це потрібно багато грошей. 
Де ви їх візьмете?
Головним ресурсом будь-якої сили є люди. Ті, хто розповідає, 
що гроші – це головне, – просто вас обдурюють. Головне, 
щоб Громадяни прийняти сутність Громадянської республіки 
і ніякі сили не зможуть цьому завадити.

6. Як конкретно ви прийдете до 
влади?
Як тільки більшість людей у країні підтримає нас та ідею 
Громадянської республіки, наш Громадянський уряд 
неминуче приходить до влади конституційним шляхом.

7. Чому ви впевнені, що вас 
підтримають?
Вже зараз багато Громадян нас підтримують. Бо ця 
форма державного устрою відповідає інформаційному 
суспільству, в яке вже перетворилось людство. 
Чим більше громадян буде це усвідомлювати, тим 
більше будуть нас підтримувати. Крім того, ця форма 
державного устрою ґрунтується на історичному досвіді 
нашого народу – вічовій формі правління.

Спілкуючись з громадянами України в рамках  просування ідеології Громадянської республіки, ми чуємо ряд 
запитань та зауважень щодо діяльності організації «Поступ» та самої суті громадянської ідеології, а також деталей 
функціонування Громадянської республіки. Деякі з цих питань та зауважень можна визначити як системні.

Тому ми розпочинаємо цикл матеріалів, де по частинам роз’яснюємо Доктрину «Громадянська республіка». 

Пропонуємо Вам текст Вступу до Доктрини та наводимо запитання людей і відповіді, роз'яснення організації 
на них:
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РОЗБІР СУТІ ДОКТРИНИ "ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА"
ТА ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ЩОДО ІДЕОЛОГІЇ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
ВСТУП ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Який адміністративно-
територіальний устрій, при ГР 
формі правління?

Це питання технічне! Відповідно до Доктрини, за 
основу береться діючий адміністративно-територіаль-
ний устрій. Але якщо треба буде його змінити - ніщо 
цьому не заважатиме

Чим це відрізняється від 
прав і обов’язків, записаних в 
Конституції України?

Де в Конституції України написано, що громадя-
нин зобов'язаний керувати державою? Хтось бачив в 
Конституції України те, що громадянин має право ОСО-
БИСТО (не через вибори) приймати участь в управлінні? 
Ми не бачили. А хто-небудь бачив, що громадянин 
ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ приймати участь в управлінні держа-
вою? Ми й цього не бачили. А при системі Громадянської 
республіки - це головні позиції.

Якщо хтось хоче управляти 
ОСОБИСТО країною, він же 
повинен мати освіту для цього? 
Він повинен буде якось захистити 
свою підготовку до управління?

Ніяких обмежень для громадянина в праві на управ-
ління не має бути. Так само, як, наприклад, зараз будь-
який громадянин може обиратись депутатом чи грома-
дянином. Різниця в кількості повноважень і механізму 
призначення до влади. Зараз - через вибори і одне 
повноваження. А при ГР - через делегування і повно-
важень стільки, скільки делегату буде їх делеговано.

А наприклад, якщо в мене 1 млн 
делегувань - хто тоді представляє 
інші 49 млн у владі?

Інші 49 млн. будуть представляти ДЕЛЕГАТИ, яким 
будуть делеговані ці 49 млн. Теоретично делегатів може 
бути від 1 до 49 млн.

Чи впевнені ми, що населення 
України вас підтримає. А 
й дійсно, чим ви завоюєте 
прихильність думаючих людей? 
Що є привабливого в вашій 
системі? Що є найсмачнішим 
"пряником"?

Саме головне те, що Громадянська республіка лікві-
дує демократичну формулу: "гроші - вибори - прихід до 
влади - повернення грошей із прибутком".

Думаємо, що гарним здобутком Громадянської респу-
бліки стануть політичні ліфти для еліти інтелектуальної 
і політичної, а не тільки для фінансової...

В двох з семи пунктів вашого вступу 
мова йде про прихід до влади 
"Поступу". То про що мова все-таки 
йде: про зміну системи влади або 
про банальний курс взяти владу в 
свої руки? А яскрава вивіска щодо 
Громадянської республіки - це 
просто для того, щоб сформувати 
свій електорат і на цьому отримати 
політичні дивіденди?

Будь-яка сила, яка прийшла до влади під прапором 
певної ідеололії стає її "заручником" і не може звернути 
з декларованого шляху. При спробі такого маневру полі-
тична сила буде знищена своїми ж послідовниками та сим-
патиками. Як приклад, можна гальмувати процес і залиша-
тися при владі (СРСР), але повернути не можна. Порвуть.

Дивіться, багато хто з нас застосовує слово "впливати", 
"можливість впливати". 

Можливість впливати на будь-який процес (а тим більш 
на розвиток країни) це і є родзинка! Це те, що люблять 
майже всі! Впливати! Це те, за ради чого багато хто рветься 
до влади, будує кар’єру.

Є ще один момент. Те, чого всі НЕ ЛЮБЛЯТЬ!
Ми не любимо розчарувань, відчувати себе обманутим, 

лохом і т.д.
Демократичний устрій - це нескінченна низка розчару-

вань для одних і можливість впливати для інших. Але все 
одно, в кінці кінців для більшості  - ЦЕ РОЗЧАРУВАННЯ!

Громадянська Республіка пропонує максимально зни-
зити можливість великого розчарування, шляхом при-
йняття вчасного рішення - переделегувати свій голос тому, 
хто нас влаштовує!

В доктрині в розділі ІІІ про прихід 
до влади зазначено, що він 
відбудеться лише за наявності 
трьох умов. Серед них - масова 
організація та підтримка народу. 
Отже, лише маючи підтримку 
мас та масову організацію це 
можливо. Влада потрібна, щоб 
контролювати перетворення в 
державі і готувати її до переходу до 
Громадянської республіки. Але за 
таких умов отримання влади, уряд 
прямо залежить від підтримки і 
організації, і народу. Тому дії, не в 
рамках ідеології, яку підтримують 
народ і організація, призведуть до 
втрати довіри і втрати влади.

В тому й питання. Що можна агітувати за зміну сис-
теми влади, але цю агітацію використовувати лише як 

інструмент, щоб просто пролізти у владу. Яскравий 
приклад - наші комуністи. Які діяли до заборони 2014 
року. Вони тринділи про комунізм, але діяли навпаки. 
А люди їм вірили, бо вважали, що комуністи не НЕ 
хотять робити, що кажуть, а їм це не давали.

Використовувати гарні гасла громадянської ідеоло-
гії можна і для того, щоб просто прийти до влади без 
намірів щось принципово змінювати. Але є момент, що 
в такому випадку категорично не можна йти до всієї 
повноти влади. Бо тоді вся відповідальність буде у 
сили, яка експлуатує гасла, без наміру змін. І не буде 
можливості сказати, що їм хтось заважає. Інакше влада 
втратиться. Тут треба так маневрувати, щоб завжди 
мати лише частину влади. Бути в "опозиції" до влади 
і весь час "боротись" за Громадянську республіку, але 
насправді цього не бажати і не робити.

Які гарантії, щоб такого не сталось? Ніяких, крім 
однієї. Коли всі учасники такого руху будуть приймати 
участь в боротьбі. А не чекати, що хтось для них за них 
щось зробить. Інших гарантій нема.

Тепер про владу. Перед тим, як будувати новий лад, 
треба звичайний порядок навести. Корупцію прибрати, 
економіку запустити. Виходить, що для того, щоб вста-
новити нову систему влади, то до  влади можна і не 
приходити. Достатньо просто пропагувати і рано чи 
пізно визріє суспільний заказ на нову систему. Але 
якщо цей "заказ" почне реалізовуватись без попере-
днього наведення порядку, то зміна системи влади 
може і не дати швидкого ефекту. А може і взагалі 
погіршити ситуацію. Що призведе до розчарування 
громадян щодо нової системи. Причому надовго. Ідея 
може бути дискредитована. Тому у нас і передбаче-
ний п'ятий розділ. Який анонсує проведення першо-
чергових реформ ДО введення системи Громадянської 
республіки. А ось навести порядок можна, лише отри-
мавши всю повноту влади.

ВИСНОВОК.
Для того, щоб була гарантія, щоб наша громадянська 

сила не зкурвилась і зробила те, що декларує, має бути 
виконано дві умови:

1. Ми маємо взяти абсолютно всю владу в свої руки, а 
не частково. Що приведе до нашої повної відповідаль-
ності за країну і неможливості відпетляти.

2. Необхідно, щоб в русі приймали участь всі учас-
ники руху. Щоб не було такого, що якісь "слуги" мають 
працювати заради якихось громадян-панів, які нічого 
самі не хочуть робити, але бажають, щоб країна стала 
успішною.

________________________________________________

Питання та відповіді на них організації "Поступ"

З лав організації "Поступ" за власним бажанням 
вийшов Плосконосов І.І.  
Станом на 27.08.19. в ГО "Поступ" 157чоловік.
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