
Ми продовжуємо нашу роботу по поданню уря-
дового циклу матеріалів з метою сприяння уряду 
в побудові Великої України. А для цього потрібно 
провести реформу правоохоронної системи і вирі-
шити проблему корупції. Нижче приведений витяг 
з Доктрини “Громадянська республіка”, в якому 
розписаний план реформи. В цьому матеріалі роз-
глянемо першу та другу позиції.

РОЗДІЛ V.  ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ

РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ.
ЛІКВІДАЦІЯ КОРУПЦІЇ.

«При реформуванні правоохоронної системи, в 
першу чергу, необхідно вирішити проблему коруп-
ції. Ми виходимо з наступного принципу: якщо 
влада протягом шести місяців не ліквідує коруп-
цію, то вона (влада), або не хоче цього робити, або 
не є владою.

Для досягнення мети — ліквідації корупції в 
Україні, необхідно як мінімум:

1. Політична воля влади, яка може, наприклад, 
бути реалізована через створення антикорупцій-
ного органу, що підкорядковуватиметься верхо-
вній владі, яка за нього і має відповідати. Якщо 
влада скаже, що антикорупційний орган погано 
працює, то вона є нікчемною і її слід прибрати.

2. Очищення влади від корупціонерів.
3. Відділення бізнесу від влади.
4. Підвищення мінімальної заробітної плати 

чиновникам до рівня не менше, ніж в 2-3 рази 
вище від середньої зарплати у країні. Одночасне 
дотримання жорсткого контролю відповідності 
доходів чиновників їх витратам. Їх невідповід-
ність має вести до неминучого покарання. Сам факт 
невідповідності – це кримінальний злочин.

5. Максимальне спрощення системи отримання 
дозволів, погоджень та інших регуляторних функ-
цій держави.

6. Застосування моральних чинників впливу.
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7. Широке залучення громадськості до контролю.
8. Провокування хабарів та запровадження (за 

необхідності) комісійних за надання інформації 
про хабарників.

Саме реалізація зазначених позицій і станови-
тиме суть перших кроків у боротьбі з корупцією.

Без них подолати корупцію неможливо. Реа-
лізувати ці позиції може тільки влада, яка буде 
мати саме бажання і волю навести порядок у 
країні.»

Пояснення:

1. Політична воля влади, яка може, наприклад, бути 
реалізована через створення антикорупційного 
органу, що підкорядковуватиметься верховній владі, 
яка за нього і має відповідати. Якщо влада скаже, 
що антикорупційний орган погано працює, то вона є 
нікчемною і її слід прибрати.

За давньою традицією у всіх бідах та невдачах винні 
«попередники», а реформаторам не вистачає часу чи 
повноти політичної влади, адже завжди є певні сили, котрі 
“встромляють палки в колеса” та заважають працювати. 
Зараз ми бачимо, що у Верховній Раді є абсолютна біль-
шість, котра має всю повноту влади для впровадження 
дієвих реформ. Спершу потрібно почати з реформ право-
охоронної системи, ВІЛом якої є корупція. Для її вико-
рінення, та ефективного очищення правоохоронної сис-
теми від корупціонерів, насамперед, потрібно створити 
по-справжньому дієвий антикорупційний орган. Котрий 
має цілком та повністю бути підконтрольний лише реаль-
ному центру влади. Адже лише в цьому випадку влада 
буде спроможна цілковито контролювати та впливати 
на його роботу та нести відповідальність за нього. Така 
позиція буде сприяти швидкому досягненню результатів 

у всіх гілках системи. Звісно проти цієї системи будуть 
виступати противники реформ, звісно ті, хто “в долі”, але 
маючи політичну волю, навіть, з ними можна домовитись.

Наразі, в уряду є вся повнота влади для впрова-
дження будь-яких реформ, питання лише в тому чи у 
нього є політична воля для цього. Адже, як показує 
світовий досвід, якщо влада не долає корупцію на про-
тязі шести місяців, то це або не влада, або вона не хоче 
цього робити.

2. Очищення влади від корупціонерів.

Очищення влади від корупціонерів. Чи можливе 
подолання корупції, якщо у владі будуть залишатись ті, 
які приймали участь в корупції? Які сколотили капітали 
на корупції собі або допомогли своїм патронам? 

Так, можливо, якщо влада збирається боротись із 
корупцією лише на словах. Тоді вкрай необхідно мати 
саме такі кадри. Бо вони вже навчились так себе вести, 
щоб якісно імітувати боротьбу із корупцією, але прин-
ципово нічого не змінювати. Це необхідно для заспо-
коєння населення. Щоб дожити до наступних виборів і 
спробувати їх виграти.

Якщо ми кажемо про реальну боротьбу із корупцією, 
то всі розуміють, що очищення влади від корупціонерів – 
одна з необхідних умов.

Але сказати, що влада повинна це зробити – це нічого 
не сказати. Бо, як виявляється, будь-яка влада, яка при-
йшла на принципах демократичних виборів (ГРОШІ >> 
ВИБОРИ >> ПРИХІД ДО ВЛАДИ >> ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ 
ІЗ ПРИБУТКОМ), завжди буде пов’язана із корупціоне-
рами. Як бути? Це вже питання до конкретної влади. Що 
вони вибирають: розраховуватись із тими, хто допома-
гав їм перемогти чи не втрачати довіру громадян і зро-
бити те, що необхідно зробити – прибрати всіх коруп-
ціонерів з влади? Досвід історії каже, що такий вибір 

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ. 7-Й ВИПУСК.
РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ. 

«Почавши боротись із 
корупцією, першим ділом 
посадіть трьох своїх друзів. 

Ви знаєте, за що, і вони 
знають, за що».

Воладимир Пелих
    член Виконкому ГО «Поступ»

Максим Твердохліб
    голова Ради  ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/volodymyr.pelykh.9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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зробити вкрай складно. В більшості випадків влада не 
здатна зробити принциповий вибір – прибрати коруп-
ціонерів. Бо тісно пов’язана із тими, кого треба приби-
рати. В цих випадках замість очищення влади від коруп-
ціонерів здійснюються точкові окремі акції. Коли під 
виглядом очищення здійснюються звичайні політичні 
репресії. З метою перерозподілу сфер впливу. Тобто 
робиться бутафорія.

Якщо влада серйозно хоче вирішити питання очи-
щення від корупціонерів, то вона має здійснити люстра-
цію окремих категорій громадян. По, перше, необхідно 
люструвати всіх народних депутатів, які були нарде-

пами за всіх попередніх режимів. Всіх! І своїх також! 
Повністю люструвати весь суддівський корпус. Бо він 
втратив довіру у людей назавжди і весь. Люструвати 
тих, хто займав керівні посади всіх правоохоронних 
органів, податкової, митниці, тощо. Всі ці категорії – це 
люди системи. Які працювали в системі і на систему. 
Корупційну систему. 

Буде помилкою, якщо почати розбиратись, чи є під-
твердження у посадовців їх статків. Це забере багато 
часу і все одно не вирішить проблему. Бо спритні поса-
довці, як вода крізь пальці, просочаться крізь ці пере-
пони. Повна і тотальна люстрація певних категорій 

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ. 6-Й ВИПУСК.
РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ. ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

посадовців. Це єдиний механізм очищення влади. Якщо 
цього не робиться і не планується, то це означає тільки 
одне: влада не взяла курс на боротьбу із корупцією. 

Хтось може сказати, що буде несправедливим, якщо 
разом із корупціонерами будуть люстровані і нор-
мальні. Ті, які не були задіяні в корупційних схемах. Ні! 
Таких на вищих посадах в корупційній країні не буває! 
Таких просто не призначають на посади, якщо вони не 
сприймають діючу систему.

________________________________________________

РОЗДІЛ II. ТРИ УМОВИ ЗМІНИ СИСТЕМИ 
ВЛАДИ

Зміна системи влади можлива. Але це вимагає дотри-
мання трьох обов'язкових умов. Якщо хоч одна з них не 
буде виконана, то зміна системи влади не відбудеться. 
Ось ці три умови:

1. Ідеологія
2. Масова організація
3. Підтримка народу

Розглянемо першу умову - ІДЕОЛОГІЯ.

1. Ідеологія
Вона передбачає наявність певного бачення, плану 

реформ, мети, нової моделі влади. Ідеологія дає розу-
міння того, що і як ми хочемо зробити. Це фундамен-
тальна умова, яка збирає в єдине ціле людей, що поділя-
ють певні погляди. Без цієї первинної умови жодна мета 
не може бути досягнута, тому що не може бути сформу-
льована і поставлена. Це приблизно так, як не можна 
побудувати будинок, без його проекту. Ідеологічна умова 
— проект нової держави (в нашому випадку Громадян-
ської республіки плюс план реформ). Наявність проекту 
будинку та фінансово-проектно-монтажний план є пер-

шою необхідною умовою будівництва будинку. Без цього 
нічого побудувати не вийде. Без цього також не можна 
побудувати і країну. Це і є ідеологічна умова.

Яскравим прикладом може бути Майдан 2013-2014 
року в Україні, який не зміг би ні за яких умов при-
вести до змін у зв'язку з відсутністю єдиної ідеологічної 
моделі нової держави.

Якщо коротко, то ідеологія — це відповідь на два 
запитання:

- Куди треба рухатися?
- Як треба рухатися?

________________________________________________

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

ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ЕПІЗОД 6/24.

Витяг з Доктрини

Питання та відповіді на них організації "Поступ"

1. Так, мабуть, ідеологія важлива, але 
якось і без неї можна прожити. У нас вже 
6 разів мінялася влада і якось живемо. 
Мабуть, важливо, щоб до влади прийшли 
чесні і порядні, і тоді все буде добре -:)!?

2. Альтернативне питання до нього:
Недавно на прес-марафоні один корес-

пондент задав питання Президенту 
Зеленському, яку він сповідує ідеологію. 
На це Президент дещо алергічно відповів, 
що його ідеологія - це мир для українців 
і їх добробут. І що інших ідеологій він не 
сприймає. Питання, якщо вже Президент 
каже, що ідеологія не має значення, то 
для чого це питання піднімає "Поступ"? 
Що, невже не можна побудувати гарну 
країну без всяких там ідеологій?

 
ВІДПОВІДЬ: Перед тим, як дати відповідь, також 

додамо ще цитату з Конституції України:
«Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах 

політичної, економічної та ідеологічної багатоманіт-
ності.

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як 
обов'язкова.»

Стаття 15. Конституції України
Отже, маємо позицію Доктрини, де ми зазначаємо, що 

ідеологія все ж таки має бути і вона необхідна. Маємо 
статтю, Конституції України, де чітко зазначено, що 
жодна ідеологія не може бути державною. Також існує і 

позиція як і суспільства, так і сучасної влади, про те, що 
ідеології непотрібні, а потрібно тільки мир, добробут, 
чесність та порядність.

То що саме являє собою ідеологія? Розуміти ідеоло-
гію можна, у вузькому сенсі, як світогляд певної соці-
альної групи, що відображає їх інтереси та захищає їх 
(яскравими прикладами є фашизм (націонал-соціалізм) 
та марксизм (комунізм)). Саме завдяки цим ідеологіям 
ми і маємо в сучасній Конституції України норму про 
заборону ідеологій на державному рівні).

З курсу світової історії ми бачимо, що в 20 сторіччі 
відбувся не тільки економічний перерозподіл світу, але 
й політичний. Світові війни та розвали країн завершили 
періоди монархій та диктатур. Отже, на заміну монар-
хічній формі правління та диктатурам націонал-соціа-
лізму та марксизму (комунізму) прийшла демократія. 
Демократія (зі слів демократів) не має своєї ідеології. 
Але в принципі лібералізм, соціал-демократія та кон-
серватизм є яскравішими ідеологічними платформами 
демократії.

Чому при демократії заборонено ідеологію на дер-
жавному рівні? З одного боку (скажімо так, офіційного) 
це спроба захистити суспільство від того, щоб світо-
гляд частини населення не став ідеологією для всього 
суспільства. Це дуже важливо для демократії, щоб сус-
пільство не об’єдналося навколо однієї ідеології, бо це 
може призвести до обмеження інших ідеологій, та фор-
мування єдиного мислення, єдиного погляду на подаль-
ший розвиток держави. З точки зору демократії, це крок 
до тоталітаризму.

Але, з іншого боку, відсутність ідеології в суспільстві 

призводить до того, що в такій державі не має єдиного 
погляду на світ в цілому, відсутня об’єднуюча складова, 
що формує єдину політичну націю. І головне, відсут-
ність єдиної ідеологічної основи призводить до того, що 
у такої держави без ідеології відсутнє стратегічне пла-
нування. В такій державі суспільство не бачить шляху, 
по якому слід йти, яку країну будувати. Таке суспільство 
застрягає на етапі емоційного прийняття: це корот-
кострокові спалахи «громадської» активності, якісь 
масові ажіотажі, колективні депресії. Але в суспільстві 
без ідеології немає довгострокових, стратегічних інтер-
есів. Якщо коротко – тактика є, стратегії нема. І це дуже 
зручно для демократичної системи влади, коли грома-
дяни не знають, яким курсом вони будуть рухатись, то 
вони живуть «емоційним політичним життям», та вже 
і не громадяни, а електорат. А електорату раз в п’ять 
років можна пообіцяти і на обіцянках знов прийти до 
влади. Замкнене коло демократії в дії: «гроші – вибори 
– гроші з прибутком – наступні вибори».

Тому так і виходить, що наша Конституція та наш дію-
чий Президент – це звичайна демократична Конститу-
ція та звичайний демократичний президент – створіння 
цієї системи, і цілком зрозуміло, що вони відстоюють 
свою систему.

Для подолання цього замкненого кола якраз і 
потрібна чітка ідеологія, яка не емоціями, а чітко і раці-
онально відповість на запитання: куди має розвиватись 
країна і як. А без ідеології, як влучно було підмічено, 
країну можна тільки проїсти!
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