
Наша головна та єдина мета – побудова Великої Укра-
їни. В своїй Доктрині "Громадянська республіка" в роз-
ділі першочергових реформ ми зібрали успішний досвід, 
спрямований на ефективні зміни та реформи і повністю 
це адаптували для українських реалій. Треба тільки мати 
політичну волю, щоб виконати вказані завдання. Сто-
совно проведення реформ слід зазначити, що будь-який 
уряд, націлений на свій успіх, ще до приходу до влади 
повинен мати як чітко розроблений план реформ, так і 
готову команду, яка повинна їх реалізувати. В іншому 
випадку, швидше за все, даний уряд буде провальним.

Ось цитата з Доктрини «Громадянська республіка», з 
п’ятого розділу "ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ":

РОЗДІЛ V. РЕФОРМА ЕКОНОМІКИ 

КИТ ПЕРШИЙ.
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ (ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ)

«Проведення податкової реформи, яка має грун-
туватися на таких принципах:

Принцип простоти. Податкова система має бути 
настільки простою, щоб у ній зміг розібратися, 
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навіть, випускник школи не більше, ніж за годину. 
Прикладом такої простоти може слугувати пропози-
ція Всеукраїнської спілки вчених-економістів Укра-
їни щодо ліквідації всіх податків та впровадження 
єдиного податок на покупку 5%.

Принцип стабільності. Будь-які зміни в податкове 
законодавство мають сприйматися, як надзвичайна 
ситуація. Найкращий податок — це старий податок, 
до якого всі звикли. Найгірший податок — це новий 
податок, який заважає справі, бо до нього ще не 
звикли.

Принцип збалансованості. Загальне податкове 
навантаження країною має наближатися до 30%.

Принцип прозорості. Кожен громадянин повинен 
мати можливість легко дізнатися, куди пішла кожна 
гривня особисто його податків.

Принцип справедливості. Розмір податків має 
залежати від рівня статків Громадян. Чим вищі 
статки — тим більші податки.»

ПОЯСНЕННЯ:
Наша реформа податкової системи спрямована на 

принципи простоти та зрозумілості, коли таку систему 
легко адмініструвати та користуватись. Тепер щодо 
наших принципів податкової реформи – простота, ста-
більність, прозорість, справедливість. Базуючись на цих 

принципах, абсолютно можливо збудувати просту та 
ефективну податкову систему.

Нажаль зараз в діях сучасного уряду ми поки що 
не бачимо дій щодо проведення податкової реформи 
на цих принципах. Наприклад, актуальний податко-
вий кодекс - це 357 статей в двадцяти розділах з при-
кінцевими та перехідними положеннями. У нього не 
треба вносити зміни, його необхідно міняти на новий, 
зрозумілий та доступний платнику податків. Але зараз 
у відкритих джерелах мова йде про десятки додатко-
вих законопроектів, які будуть вносити зміни в діючий 
Кодекс. Мови про спрощення системи не йдеться. І такі 
приклади можна проводити і надалі.

На завершення, хочеться вказати, що податкова 
реформа, як і інші наші першочергові реформи, це 
той необхідний план-мінімум, той базис, з якого необ-
хідно реформувати систему. Це необхідний початок. З 
цих реформ обов’язково буде починати Громадянський 
уряд. Якщо ці першочергові реформи будуть зроблені 
іншим, демократичним урядом, то «Поступ» буде його 
підтримувати. Якщо ж реформи будуть проводитися 
якось інакше, та якщо не буде логічного обгрунтування, 
чому саме податкова реформа має проводитись так, а не 
за принципами, викладеними в Доктрині (дійсно, може 
скластися ситуація, коли внесені зміни в план подат-
кових реформ будуть ефективніші за визначені нами), 
то ми з союзників перетворимося на опонентів. Наша 
Головна мета - побудова Великої України. І ми готові 
допомагати будь-якій владі, що іде тим самим шляхом.
________________________________________________

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ

Кирил Соколов
    член Виконкому ГО «Поступ»

ПОЗИЦІЯ ГО "ПОСТУП" СТОСОВНО
СКОРОЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ

По суті, скорочення кількості депутатського корпусу 
принципово нічого не змінює. Крім того, що зростає 
вартість потрапляння в парламент. Формула "ГРОШІ -> 
ВИБОРИ -> ПРИХІД ДО ВЛАДИ -> ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ 
ІЗ ПРИБУТКОМ" нікуди не дівається, а також меншою 
кількістю депутатів легше маніпулювати. Це шлях до 

узурпації. Одночасно с цим, це зменшення представ-
ництва малих груп. Таким чином, це - чергова популіс-
тична маніпуляція для заповнення медійного простору, 
відвертання уваги суспільства від насправді важливих 
питань в управлінні Україною

На 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?"
Присутність поступівців з київського регіону 
обов'язкова.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

Платник 
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Платник 
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держави
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Оригінали малюнків з сайту furfur.me
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Спілкуючись з громадянами України в рамках просу-
вання ідеології Громадянської республіки, ми чуємо ряд 
типових запитань щодо суті громадянської ідеології, а 
також функціонування Громадянської республіки. Про-
довжуємо цикл матеріалів, де по частинам роз’яснюємо 
Доктрину «Громадянська республіка». Пропонуємо Вам 
текст 3/24 епізоду Доктрини та публікуємо запитання 
людей і відповіді та роз'яснення організації на них:

РОЗДІЛ I. ЧОМУ МИ ПРОТИ ДЕМОКРАТІЇ?

ПРИЧИНА ДРУГА 
Демократія породжує повну безвідповідальність гро-

мадян за свій вибір. А це призводить до безвідповідаль-
ного вибору. «Чесні» і «змагальні» демократичні вибори 
породжують повну безвідповідальність виборців за 
ситуацію в країні! Скажіть, будь ласка, хто конкретно від-
повідальний за вибори того чи іншого депутата чи мера 
міста? Всі кажуть, що його обрав народ. Покажіть нам цей 
“народ”, і хай усі знають, хто проголосував за цих негід-
ників. Нехай всі знають, хто торгує своїм і, в тому числі, 
нашим майбутнім! Громадяни хочуть це знати! Але демо-
кратія позбавила нас цього права. Таємниця голосування 
породжує масу можливостей для фальсифікацій та під-
купу! Висновок: якщо у громадян немає відповідальності 
за свій вибір, то їх вибір може бути безвідповідальним. І, 
як правило, так і є.

ПРИЧИНА ТРЕТЯ
Немає репрезентативності! Нами править купка людей 

обрана абсолютною меншістю! Чи правда, що у нас в 

Україні «Народ є єдиним джерелом влади»? Неправда! 
Активність виборців на більшості виборів не переви-
щує 

40-50%. І перемагає із кандидатів той, хто просто 
набирає відносно більшу кількість голосів, ніж інші 
кандидати. У підсумку, ми отримуємо факт, що у від-
носному вимірі перемагає той депутат, хто набере, 
більше голосів, але якщо звернути увагу на всіх гро-
мадян, то такий кандидат буде представляти інтереси 
меншості. Досвід усіх виборів свідчить про те, що 
досить набрати 20-30% голосів від загальної кількості 
виборців, щоб виграти вибори. Тому виникає таке 
питання: а хто представляє інтереси 80-70% вибор-
ців? Ніхто. Це означає, що четверо громадян із п'яти 
не мають взагалі ніяких своїх представників у владі, 
ніде! Але якщо глянути глибше, то, навіть, ті депутати, 
яких вибрали — не представляють інтереси виборців. 
Вони є представниками своїх спонсорів та партійних 
груп, що й допомогли їм (фінансово та організаційно) 
стати депутатами. Висновок: при демократії виборці 
не мали, не мають і ніколи не матимуть своїх представ-
ників у радах, якщо не змінити систему влади.

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТА
Кращий аргумент проти демократії — п'ятихвилинна 

розмова із середнім виборцем. (У. Черчіль)
Результат виборів у будь-якій демократичній дер-

жаві сильно залежить від середнього культурного, 
освітнього рівня населення та його матеріального 
благополуччя. Досвід усіх попередніх виборів, який 

багаторазово підтверджувався практикою, показує 
на те, що люди у своїй більшості голосують емоціями. 
Проте управління країною та формування уряду має 
бути справою не емоцій, а розуму, та має відбуватися 
на підставі раціонального мислення. У демократич-
ній державі «править балом» той, у чиїх руках знахо-
диться пульт від управління «зомбоящиком»! Править 
той, хто здатний налаштувати канали в ньому так, щоб 
вони вели мову про «те, що потрібно». Будь-якого кан-
дидата, політика, міністра, партію або народ в цілому 
можна очорнити, обілити, розкласти на складові за 
родоводом, синтезувати і знову очорнити. Для того і 
вигадані всілякі TV-шоу. Так, будь-які демократичні 
вибори перетворюються в шоу, яке не має зв'язку з 
реальністю. Потрібні тільки гроші, гроші і ще раз гроші! 
Пообіцяйте людям запустити давно занедбаний завод 
із виробництва памперсів, заасфальтувати дорогу біля 
будинку №8, встановити дитячий майданчик у дворі 
або роздати гречку бабусям до свята і народ «схаває»! 
Народ завжди і всюди любить подарунки і обіцянки! 
Отже, чим менше освічений народ, тим менше він може 
відрізнити правду від брехні, якою зомбують громадян 
продажні ЗМІ. Висновок: народ завжди буде готовий 
проголосувати за якісь подачки та за порожні обі-
цянки. Народ не зможе, навіть, розібратися в тому, що 
ж насправді являють собою кандидати в депутати. Цим 
і користується олігархія, яка вже довела нашу країну 
до краху!

________________________________________________

РОЗБІР СУТІ ДОКТРИНИ "ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА"
ТА ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ЩОДО ІДЕОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ЧАСТИНА 3/24.

Доктрина

При Громадянській республіці три недоліки лікві-
дуються. А один - ні. Хоч і його вплив зменшується. 
Про який самий цей четвертий недолік йшла мова? 
Ось ці чотири вади:

1. Відсутність відповідальності депутатів.
2. Відсутність відповідальності виборців.
3. Відсутність репрезентативності.
4. Залежність від рівня життя та розвитку насе-

лення.

Не повністю нівелюється недолік безвідповідальності 
громадян. Вони і далі можуть делегувати повноваження 
будь-кому і, у випадку невдалої політики делегата, нести 
виключно репутаційні втрати. А це не для всіх важливо!

Ми розібрали чотири головні недоліки демократії.
1. Відсутність відповідальності депутатів.
2. Відсутність відповідальності виборців.
3. Відсутність репрезентативності.
4. Залежність від рівня життя та розвитку насе-

лення.
Побачили, що практично другий недолік (від-

сутність відповідальності виборців) та четвертий 
(залежність від рівня життя та розвитку населення) 
при переході на систему Громадянської республіки не 
повністю ліквідується. 

Тепер головне питання по цьому розділу. Через 
яку причину ми принципово ставимо питання щодо 
ліквідації демократії? Через вказані чотири недоліки 
чи через іншу причину? Якщо причина інша, то яка і 
чому?

Причина - залежність усіх кандидатів від олігархії, тобто 
ми боремося за скасування системи «гроші-вибори-при-
хід до влади-повернення грошей з прибутком».

Хтось може сказати, що це і є безвідповідальність депу-
тата. Поки при владі замість роботи набиває баблом касу, 
а на виборців і роботу пофіг. Але це не так. Безвідпові-
дальність не має відношення до формули "гроші-вибори-
прихід до влади-повернення грошей із прибутком". Про-
стий приклад. Монархія. Відповідальності нема ніякої і 
демократичної формули теж нема. Так само і при військо-
вій хунті, так само і за партійної демократії (Китай). Так, 
можна крутить політичний бізнес і при цьому виконувати 
обіцянки. Нічого цьому не заважає і розумні так і намага-
ються робити, але ж нема інструменту примусу, та безкар-
ність породжує безвідповідальність!

Але  тут можна по іншому дивитися на зв'язок "наби-
вати кишені і безвідповідальність". Є причина і є наслі-
док. Адже  не безвідповідальність є причиною набивання 
кишень. Навпаки. Причина - інтереси заробляння на дер-
жаві (набивання кишень). І наслідок цього - СТВОРЕННЯ 
системи, за якої є безвідповідальність за такі дії. Безвід-
повідальність створена завдяки: 

а) виборам, на яких можна промивати мізки і потра-
пляти у владу при нерепрезентативній системі більшості 
і просто використовуючи фінансові ресурси; 

б) недоторканістю; 
в) технічним унеможливленням припинити повнова-

ження за ініціативою громадян.
Безкарність породжує безвідповідальність. Не буде 

"схеми"  там, де можливість її утворення неможлива. І це 
вірно! Ця теза правильна. Ми лише хочемо звернути увагу, 

що безвідповідальність запроваджена, щоб не нести пока-
рання за дії щодо збагачення за рахунок держави. Вона 
була спеціально для цього запроваджена. 

ПІДСУМОК
1. Ми змінюємо систему влади не через чотири зазна-

чені недоліки. Саме шлях покращення демократичної 
системи і полягає в тому, щоб зменшувати вплив цих 
недоліків. МИ НЕ ПОКРАЩУЄМО ДЕМОКРАТІЮ! Ми її лік-
відуємо! І не через зазначені недоліки, а через те, що 
демократія породжує демократичну формулу: "ГРОШІ -> 
ВИБОРИ -> ПРИХІД ДО ВЛАДИ -> ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ 
ІЗ ПРИБУТКОМ". Саме ця формула і приводить олігархію 
до влади. А наша мета - прибрати олігархію. При Грома-
дянській республіці ця формула відсутня принципово.

2. Формула "гроші-влада-гроші" не є причиною пер-
шого недоліку демократії (безвідповідальності депута-
тів). Безвідповідальність породжується за відсутності 
відповідальності. А не зазначеною формулою. При олі-
гархії відповідальність може все-таки існувати, напри-
клад перед своєю партією, а не перед громадянами. 
Перед громадянами відповідальності ніколи не буває за 
цієї системи. Дуже простий гіпотетичний приклад. Гіпо-
тетичний! Наприклад, Коломойському, Ахмєтому, Поро-
шенку і іншим аналогічним стане вигідно, щоб прибрати 
корупцію. Вони зроблять так, щоб всі їх висуванці це 
зробили. І всі ці депутати будуть діяти по цьому питанню 
ВІДПОВІДАЛЬНО! Але не перед громадянами, а перед 
своїми патронами, своїми хазяями.
________________________________________________

Питання та відповіді на них організації "Поступ"
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