
Звертаємось до Уряду пана О. Гончарука. Пропонуємо 
наше бачення щодо проведення термінових першочер-
гових реформ.

Цитата з Доктрини «Громадянська республіка»,

РОЗДІЛ V.  ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ

"КИТ ДРУГИЙ. СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 
ЄДИНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

(СЕРЕДНЬОСТРОКОВА ПЕРСПЕКТИВА)

До середньострокової перспективи також від-
носиться й реалізація пенсійної реформи. Протя-
гом 25-30 років Україні слід перейти на накопи-
чувальну систему пенсійного забезпечення. Для 
цього пропонується ввести обов’язкові відраху-
вання від доходів всіх категорій громадян у сис-
тему накопичувального пенсійного страхування. 
Частина коштів може зараховуватися підпри-
ємствами до корпоративних пенсійних фондів. З 
цією метою мають бути створені всі умови, за яких 
підприємствам робити це буде вигідно. Успіш-
ність пенсійної реформи напряму залежить від 
успішності розвитку економіки. За слабкої еко-
номіки високі пенсії неможливі. Державна пенсія 
ліквідується. Замість неї буде введено державне 
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забезпечення старості для тих, хто працював на 
державній службі. Головне завдання держави — 
збереження пенсійних накопичень від інфляцій-
них процесів."

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА
Сьогодні пенсійна реформа одна з найболючіших 

реформ, але вкрай необхідна. Поки жоден попередній 
уряд не наважився її провести, були певні потуги, але 
то все не те.

Нагадаю, що у нас діє солідарна система, тобто всі 
працюючі наповнюють пенсійний фонд і "годують" не 
працюючих, а якщо не вистачає грошей, то беруть з 
держбюджету. Так от, сьогодні нація старіє і дефіцит 
пенсійного фонду вже більше 150 млрд. грн, і він буде 
зростати з кожним роком все більше.

ЩО РОБИТИ?
Негайно вводити так званий 3-й рівень пенсійного 

забезпечення, тобто кожен працюючий власними 
коштами сам собі накопичує пенсію на старість або 
на випадок втрати працездатності. Як накопичувати? 
Це окрема довга тема, але механізми давно є і успішно 
діють. Тобто, кожна людина віком до 35 років повинна 
бути вже сьогодні позбавлена державної пенсії, вона 
сама собі повинна накопичити капітал на старість, час 
у неї ще є. От скільки накопичить, то так і буде жити. 
Так складаються умови, що на масові держпенсії в май-
бутньому просто не буде коштів. Одночасно, на плечі 
цього молодого покоління лягає тягар "догодувати" вже 
існуючих пенсіонерів і тих, хто ще вийде на держпен-
сію. Ми чудово розуміємо, що це дуже не популярна 

реформа, яка може обвалити рейтинги діючого уряду. 
Але якщо уряд прийшов дійсно рятувати Україну, а не 
просто заробити собі грошей чи пропіаритись, то він 
зобов'язаний провести реформу.

На сьогодні із ЗМІ вже чути репліки, що поки діючий 
уряд хоче відкласти проведення пенсійної реформи. 
Зволікання з вирішенням даної проблеми веде до ката-
строфи, і чим довше не буде вирішуватись проблема, 
тим більша буде катастрофа.

Не варто обманювати громадян України. Держава 
Україна просто не зможе забезпечити належною 
пенсією своїх громадян. У нас просто не вистачить 
бюджету. Це треба прямо і чесно сказати. Достойна 
власна пенсія - це виключне завдання самої людини!!!

До речі. Україні не треба нічого вигадувати нового, 
все вже давно вигадано і успішно працює в інших кра-
їнах, в тому числі в країнах ТОП20. Треба просто взяти 
існуючий успішний механізм і запровадити його в Укра-
їні. Але для цього потрібна політична воля керівництва 
країни. Ми віримо, що український уряд має волю і 
бажання.

Україна потребує реформ негайно!!! Час на роздуми 
вже давно сплив.

Цей номер, як всі попередні чотири урядові 
випуски, буде направлений до Президента, Прем'єр-
Міністра, Голови Верховної Ради, фракції "Європей-
ська солідарність" та фракції "Голос". На даний час 
ні від кого ніякої реакції по суті не було. Навіть, крім 
"Голосу", не було підтвердження отримання матері-
алів. Мабуть, це їм так потрібно.
________________________________________________

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ. 5-Й ВИПУСК.
КИТ ДРУГИЙ. (В ЧАСТИНІ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ)

НАША ЄДИНА МЕТА — ПОБУДОВА ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ. 
ІНШОЇ МЕТИ НЕМА І НЕ МОЖЕ БУТИ.

Сергій Солодкий
    член Ради ГО «Поступ»

Олександр Черниш
    член Ради ГО «Поступ»

Понт — це те, без чого нормальна людина не може 
жити. Для когось понтом є його особисті досягнення, для 
когось — дітей, для когось — відомих співвітчизників, 
для когось — спортсменів... А трапляються, навіть, такі 

екземпляри, для яких понт в тому, що їх олігархи мають 
найбільші в світі яхти.

Хороший, спільний понт об’єднує людей. Досягнення 
футбольної команди об’єднують фанатів. Досягнення 

https://www.facebook.com/solodkiy.s
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
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РОЗДІЛ I. ЧОМУ МИ ПРОТИ ДЕМОКРАТІЇ?

Про монархію також можна сказати набагато більше 
приємних слів, ніж про демократію. Освічений монарх 
здатний, навіть, за умови наявності не зовсім освіче-
ного населення провести досить ефективні реформи 
і в досить короткий термін. Історія знає чимало поді-
бних прикладів. Як Вам приклад Об'єднаних Арабських 
Еміратів? Всього 30 років знадобилося шейху Рашиду і 
його синові для того, щоб перетворити Дубай із рибаль-
ського селища в пустелі у найсучасніше і потужне, в еко-
номічному відношенні, місто і державу. Це — монархія! 
Всього 30 років знадобилося Лі Куан Ю, щоб вивести 
Сінгапур у десятку передових економік світу. Це демо-
кратія по-сінгапурські, чистий авторитаризм, вибори 
без вибору.

Зверніть увагу, що в ході передвиборчої агітації, 
практично всі декларують нездійсненні гасла, зміст 
яких забувається відразу після виборів. Гроші, витра-
чені на цю агітацію, необхідно якось виправдати. З 
огляду на те, що депутати місцевих рівнів — це громад-
ська робота без оплати, можна тільки здогадуватися, 
як буде відбуватися процес повернення цих грошей. 
Виникає питання: навіщо комусь робота на громадських 
засадах (без оплати), отримати яку можна, тільки витра-
тивши чималий бюджет? В результаті виходить, що ми 
самі себе обманюємо. Ми вибираємо вершителів своєї 
долі та банально сподіваємося на їх порядність.

Демократія породжує олігархію! 
Демократія — це повітряна куля, 

яка висить у вас над головами і змушує 
витріщатися вгору, поки інші люди ниш-
порять у вас по кишенях. (Б. Шоу)

Демократія — це система влади, яка придумана капі-
талом і в інтересах капіталу. За демократії до влади 
приходять тільки ті, за кого проголосують на виборах. А 
голосують на виборах завжди за тих, хто краще за всіх 
розпіарений. А розпіарений завжди краще той, в кого 
вкладено більше ресурсів під час виборчої кампанії. 
Природньо, у капіталу завжди буде сконцентровано 
більше ресурсів, ніж у інших верств суспільства, незва-
жаючи на те, що у багатих класів чисельність завжди 
менше. Звідси простий висновок: при демократії пред-
ставлені інтереси меншої частини населення і завжди 
це є інтереси багатих.

Більшість «обранців народу» розглядають своє пере-
бування при владі як час для реалізації своїх корисли-
вих планів, час, який потрібно з максимальною користю 
витратити на власне збагачення, розвиток і просування 
власного бізнесу або бізнесу своїх родичів. Таких 
людей ми називаємо олігархами. Відразу ж уточнюємо, 
що «олігарх» — це не просто дуже багата людина. При 
визначенні олігархії грає роль не кількість капіталу, а 
суть занять людини.

Олігархія (грец. Ὀλῐγ-αρχία — влада небагатьох; 
від грец. Ὀλίγος — невеликий, малий + ἀρχή — поча-

ток, влада) — політичний режим, при якому влада зосе-
реджена в руках порівняно нечисленної групи громадян 
(наприклад, представників крупного монополізованого 
капіталу) і швидше обслуговує їх особисті та групові 
інтереси, а не інтереси всіх громадян. Іншими словами, 
влада і капітал зосереджені в одних руках. Олігархи 
(члени олігархії) можуть або самі бути членами уряду, 
або мати вирішальний вплив на його дії та рішення.

З цієї точки зору, будь-який голова сільради, який 
має в селі, наприклад, в безпосередньому володінні 
або через родинні чи інші зв'язки магазинчик, кав’ярню, 
млин, став тощо — є теж олігархом, але місцевого рівня.

Ще приклади: Стів Джобс, Білл Гейтс, Уорен Баффет, 
Марк Цукерберг — дуже багаті люди, але вони не олі-
гархи, оскільки не мають прямого впливу на рішення 
влади.

«Демократія — це не ідеал управління, але люд-
ство не придумало кращого» — це було сказано давно 
розумним і шанованим політиком, прем'єр-міністром 
Великобританії сером Уїнстоном Черчіллем. Але тоді 
він ще нічого не знав про таку форму правління, як Гро-
мадянська Республіка і слабо вивчав слов'янську істо-
рію, якщо не знав про віче.

Необхідно додати, що ми не тільки проти демократії, 
але й проти монархії, анархії чи будь-яких інших видів 
державного устрою, крім Громадянської республіки.

________________________________________________

РОЗБІР СУТІ ДОКТРИНИ "ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА"
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А якщо взяти до уваги так звану "Дат-
ську Демократію", де право голосу мають 
не всі, а виключно платники податків. 
Чи може іншу, навіть, уявну демократію 
з обмеженням права голосу певних соці-
альних прошарків. Це змінить ситуацію? 

ВІДПОВІДЬ: При Громадянській республіці 
немає ніяких обмежень. По-перше, в Данії немає ніяких 
обмежень. Те, що там голосують тільки ті, хто платить 

податки - неправда. Але, по-друге, якщо б обмеження й 
були з будь-яких соціальних показників, то це б не від-
повідало Першому Громадянському постулату. Перший 
Громадянський постулат прямо каже, що КОЖЕН грома-
дянин має право особисто, або через делегата приймати 
участь в управлінні країною. Якщо вводити обмеження, 
то це вже не Громадянська республіка. Чи може змінити 
ситуацію якесь обмеження? Якість правління залежить 
не від обмежень, а від якості самого уряду. Проблема не 
в тому, що всі голосують чи не всі. А в тому, що відсутній 

за демократії вплив на уряд. Треба чекати нових вибо-
рів і терпіти неякісне управління. Це погано. І саме це 
нівелюється за Громадянської республіки.

Тобто при Громадянській республіці 
право делегувати повноваження мають 
всі без виключення? І пенсіонери, і хворі і 
ті, хто нічого не робить?

ВІДПОВІДЬ: Все вірно. Ніяких обмежень.

Питання та відповіді на них організації "Поступ"

вчених — наукову спільноту. А найдешевша “пальонка” 
міста — люмпенізовану алкашню району, в якому вона 
продається. 

Однак, всі нормальні люди єдині в тому, що Воно, 
звісно, весело  ганяти понти перед іноземцями досяг-
неннями дідів, чарівною природою, працьовитим наро-
дом, вродливими жінками... Однак, фраза “а я — аме-
риканський громадянин”, кладе на лопатки практично 
будь-кого. Звісно, крім клінічних випадків, особливо 
поширених серед прихильників американсько-масон-
ської світової змови.  

Головний понт громадянина — це його країна. Чим 
величніша вона — тим більше приводів для хизування. 
Тим більше тебе поважають. Тим більше дівчат стрибне 
до тебе в ліжко в якійсь країні третього світу. Навіть, 
якщо ти далекий не лише від справжнього чоловіка, а й 
просто від чоловіка. А по Фрейду, все ми робимо заради 
дівчат. 

Але для кожного нормального громадянина, пиша-

тися своєю країною, називатися її громадянином — це 
честь. І чим потужніша країна, тим ця честь має більшу 
вагу. А потужною може бути лише та країна, яка не 
боїться називатися Великою. “Зробити Америку знову 
Великою” - саме з таким гаслом переміг Дональд Трамп. 
Американці хочуть бути Великою країною. Велика Бри-
танія — назва каже сама за себе. “Велика сімка” - ви 
думаєте ця назва зі стелі впала?

Чим величніша країна — тим краще в ній живеться 
громадянам. Тим більше можливостей вона може дати. 
Тим надійніше вона захищає свої кордони. Ти або Вели-
кий, або васал. Або пан, або кріпак. Ти можеш, навіть, 
бути багатим кріпаком. Але лише тоді, якщо пан тобі 
це дозволить. Такі умови неприпустимі. Українці самі 
мають бути собі панами. На своїй землі. Саме тому наша 
єдина мета — побудова Великої України. Іншої мети 
нема і не може бути. 

________________________________________________
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Є боротьба за долю 
України.

Все інше – то велике 
мискоборство…

(Ліна Костенко)

Витяг з Доктрини
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