
РОЗДІЛ V. ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ
Загальне правило говорить про наступне. Якщо до влади 
приходить новий уряд і не має попереднього плану 
реформ та команди реформаторів у своєму складі, то 
такий уряд, швидше за все, буде провальним. Реформи 
повинні бути розроблені ще до приходу до влади. 
Команда реформаторів також повинна бути сформована 
заздалегідь. Уряд, що не має попередньо підготовленого 
плану та команди, приходить до влади для задоволення 
власних інтересів, а не інтересів країни.
Наведені нижче першочергові реформи НІЯК не 
стосуються Громадянської республіки. Вони мають 
бути впроваджені за будь-якої системи державного 
правління для виведення країни з кризи. Це означає, 
що після приходу до влади Громадянський уряд буде 
спочатку впроваджувати ці першочергові реформи, а 
не будувати Громадянську Республіку.
Ми плануємо 3 блоки головних першочергових реформ:
•	 реформа	економіки;
•	 реформа	правоохоронної	системи;
•	 реформа	армії.
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ПОЯСНЕННЯ:

Сьогодні в Україні, мабуть, не має жодної галузі, яка 
б не потребувала реформ. Але будь-яка реформа 
вимагає великих ресурсів. Тому ми пропонуємо 
зосередити максимум зусиль на трьох першочергових 
реформах:

1.	 РЕФОРМА	 ЕКОНОМІКИ. Починати потрібно з 
економіки, бо запустивши її ми зможемо отримати 
гроші на усі інші реформи. Крім того зростання 
економіки - це створення нових робочих місць та 
суттєве підвищення добробуту громадян України.

2.	 РЕФОРМА	ПРАВООХОРОННОЇ	СИСТЕМИ. Запустити 
економіку не вдасться до тих пір, доки не наведемо 

лад в державі та не поборемо корупцію, знизивши 
її до мінімуму. Інвестиції внутрішні та зовнішні не 
прийдуть в Україну, якщо не буде чітких правил гри та 
їх дотримання.

3.	 РЕФОРМА	 АРМІЇ. Без сильної, професійної та 
високотехнологічної армії ми рано чи пізно втратимо 
Україну, а тому усі інші реформи будуть не актуальні. 

Звертаємо	 Вашу	 увагу,	 що	 це	 не	 просто	 наші	
поради	 уряду.	 Ми	 наполягаємо,	 щоб	 саме	 наші	
пропозиції	стали	частиною	урядової	програми.	Бо	
не	 ми	 все	 це	 вигадали.	 Це	 результат	 кропіткого	
аналізу	всього	світового	досвіду.	А	якщо	уряд	не	
буде	йти	на	наші	пропозиції,	то	це	буде	означати,	
що	 він	 не	 хоче	 реальних	 реформ.	 Бо	 реальні	
реформи,	шлях	до	них,	йде	лише	по	одній	дорозі.	
І	 в	 цьому	 випадку	 ми	 готові	 сприяти	 урядові.	 А	
якщо	уряд	не	буде	прислуховуватись,	то	ми	будемо	
діяти	відповідно.
________________________________________________

Головною метою громадянської організації «Поступ» є 
побудова «ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ» і тому ми готові підтримати 
будь-яку владу, що йде таким шляхом. Аналізуючи 
досвід успішних країн, ми взяли головне і сформували в 
Доктрині «Громадянська Республіка» план першочергових 
реформ, який і рекомендуємо новій владі для втілення. 
Цей цикл матеріалів ми створили, щоб більш детально 
розтлумачити даний план реформ. Організація «Поступ» 
також готова практично допомагати у його реалізації, в 

межах своїх можливостей. Дані матеріали з практичними 
рекомендаціями в газеті «Громадянська Республіка» ми 
будемо надсилати до вищих державних посадовців нової 
влади України, а саме: Президенту України, Прем’єр-
міністру України, керівнику Офісу Президента та Голові 
Верховної ради України!

Пропонуємо першу частину з циклу матеріалів:

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ

Дмитро Тацій
    член Виконкому ГО «Поступ»

https://tribuna.pl.ua/news/yak-nam-zhitimetsya-u-2017-rotsi-za-versiyeyu-kabinetu-ministriv/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858
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РОЗБІР СУТІ ДОКТРИНИ "ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА"
ТА ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ЩОДО ІДЕОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ЧАСТИНА 2 З 24.

РОЗДІЛ I. 

Чому ми проти демократії?

Ми категорично проти демократії, але не проти 
демократичних цінностей, прав і свобод. Ми проти 
демократичної форми правління.
Нам розповідають, що (згідно Вікіпедії): «Демокрáтія 
(грец. Δημοκρατία - «влада народу», від δῆμος - 
«народ» і κράτος - «влада») – політичний режим, за 
якого єдиним легітимним джерелом влади в державі 
визнається її народ. При цьому управління державою 
здійснюється народом, áезпосередньо (пряма 
демократія), аáо опосередковано через оáраних 
представників (представницька демократія).
Іноді демократію визначають також як набір ідей 
і принципів, що стосуються свободи, власне, вона і 
являє собою інституціональну свободу. 
У формулюванні 16-го президента США Авраама 
Лінкольна, демократія – врядування «іменем народу, 
силами народу і для народу».
Тобто, нас переконують, що демократія – це 
самоврядування народу, або влада народу, або влада 
для народу! Самоврядування здійснюється шляхом 
таємних виборів представників народу до органів 

А ви взагалі хоча б намагались 
вплинути на депутата ? Ви  хоча б 
знаєте прізвище свого районного 
депутата? А чи знаєте ви про 
такий спосіб впливу на депутата, 
як звернення до нього? Ось 
бачите, ви нічого і не намагались 
зробити, а критикуєте.

"Поступ" близько 10-ти років намагався рухатись, 
саме впливаючи на представників влади, і ми, як ніхто 
інший, знаємо, що все це, як до трупа подорожник.

Ми говоримо не про способи впливу на депутата. І 
не про те, як на нього впливати, щоб він робив те, що 
треба країні, а саме про ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 

Так, впливати на депутата можна. І іноді це вда-
ється. Але мова не про це. Яка саме є відповідальність 
у депутата, якщо він щось не те робить? Ніякої! Якщо 
хтось вважає, що це не так, то нехай пояснить, які 
форми відповідальності реально є. Якщо людина щось 
робить, а відповідальності за це ніякої нема, то це дає 

управління!
Наведемо	чотири	 головні	причини,	 чому	ми	проти	
демократії.

ПРИЧИНА	ПЕРША
За демократичної форми правління відсутня будь-яка 
відповідальність депутатів за прийняті рішення. Це 
породжує безвідповідальне правління.
Ті, кого ми обираємо, не несуть жодної відповідальності 
за прийняті рішення і поточний стан справ у країні. 
Так, наприклад, ЗМІ регулярно показують, як один 
депутат може голосувати декількома картками відразу, 
займаючись так званим «кнопкодавством». А хто, 
наприклад, відповідає за те, що важливі закони для 
країни або не приймаються, або відкладаються на 
догоду «замовним» законам під конкретних олігархів? 
Хто персонально несе відповідальність за прийняті 
закони? Хтось чув, щоб персональна відповідальність 
«наздогнала» депутатів? Виходить, що можна 
проголосувати за будь-що і «вмити руки»!
У цій ситуації пересічний громадянин ніяк не може 
вплинути на конкретного депутата, за якого він 
проголосував. Отже, громадяни відсторонені від 
управління державою. А вибори один раз у п'ять років 
– це всього лише імітація управління.
Наші обранці і самі відкрито демонструють свою 

можливість діяти безвідповідально. Саме це і є одним 
з головних недоліків  демократії. 

Якщо Ви купуєте товар і дізнаєтесь, що продавець 
не буде нести ніякої відповідальності, то Ви купите цей 
товар у цього продавця? Якщо Вашій дитині потрібна 
операція, Ви будете звертатись до лікаря, який не несе 
ніякої відповідальності за свої дії? Так, будете, але 
лише в крайньому випадку, якщо Вас до цього зму-
сить крайня ситуація. В звичайних умовах ніхто цього 
робити не буде. У нас звичайні умови. То тоді чому ми 
маємо довіряти правити тим, хто не несе ніякої відпо-
відальності за свої дії?

В інших країнах це працює. То 
можливо в нас просто щось не 
дороблено в деталях?

В жодній країні із демократичною системою влади у 
депутатів нема ніякої відповідальності перед  громадя-
нами. Проте може бути відповідальність перед тими, від 
кого такі депутати залежать. Наприклад, від своїх партій 
чи фінансових інвесторів. Часто не розуміють, що від-
сутність відповідальності ще не тягне за собою безвід-

безвідповідальність і байдуже ставлення до того, які 
закони приймаються або не приймаються. Завдяки 
телебаченню часто ми можемо бути свідками роботи 
Ради: напівпорожній зал, депутати, які нудьгують і 
займаються сторонніми справами… Вас не нудить 
від цього видовища? Це і є демократія. Справжня 
демократія.
Іноді нам кажуть, що, мовляв, депутата можна 
відкликати, і в цьому полягає його відповідальність. 
Або народ його не обере на наступні п'ять років, і цим 
депутат поплатиться. Але ми ж з вами розуміємо, що це 
нісенітниця! Всі освічені люди знають, що відкликати 
депутата можна лише теоретично, а на практиці це не 
працює. Ну, а загроза того, що народ не переобере 
свого «обранця» на чергову каденцію взагалі виглядає 
сміхотворно. Розумний і злодійкуватий депутат за п'ять 
років свого «депутатства» зможе стільки вкрасти, що 
йому буде вже байдуже, чи оберуть його на черговий 
термін!

ОТЖЕ,	МАЄМО	ВИСНОВОК:	
якщо депутат не несе ніякої відповідальності за 
свою діяльність, то він може бути безвідповідальним 
перед своїми виборцями. І, як бачимо, саме так і 
відбувається.

повідального правління. Правити відповідально можна 
і без відсутності відповідальності. І причин тут може 
бути багато: сумлінність депутата, вигода від якісного 
свого правління. Але це залежить  не від громадян, а 
від інших обставин. Простий життєвий приклад. Нема 
відповідальності за те, що хтось на вулиці знайшов цінні 
речі і не почав шукати їх господаря. Але є такі, хто при-
власнює ці речі, а є такі, хто діє відповідально і шукає 
їх власника.

________________________________________________

Доктрина

Питання та відповіді на них організації "Поступ"

У суботу 26 жовтня на 10-00 призначено чергові 
Загальні Збори ГО «Поступ». Збори мають йди дві 
години і завершитись в 12-00. Тема зборів: 
“Що стоїть на заваді перемоги ГО Поступу?"

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

ПОЗИЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ПОСТУП" 
ЩОДО  ПОДІЙ 2 ТРАВНЯ 2014 РОКУ

Смерть громадян України - це завжди трагедія. Те 
що Україна втратила 48 своїх громадян є дуже страш-
ним фактом. Ці події явно були кимось зрежисовані і 
детально готувались, а також ця подія сталася завдяки 
сильній пропаганді Росії та слабкій протидії сепаратизму 
України, і з цим треба щось робити новій владі України. 

НАША	ПОЗИЦІЯ	НАСТУПНА:
1. Боротьба з ворожою пропагандою – одна з 

невід'ємних частин державної безпеки!

2. Констатуємо недолугу інформаційну політику дер-
жави та серйозний промах СБУ!

3. Влада в черговий раз продемонструвала наслідки 
слабкості держави у боротьбі за її особисті інтер-
еси. Маємо результат - смерті громадян. Доки олі-
гархія буде при владі, доти такі події будуть мож-
ливими. Бо вона думає про свої капітали, а не про 
долю України.
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