
Продовжуємо доводити до уряду України перелік 
вкрай необхідних першочергових реформ в Україні 
з метою стимуляції його до негайних дій. Адже час 
іде, а кардинальних дій влади ми не бачимо. Подо-
лання корупції – одна з найважливіших задач влади. 
Ми бачимо, як мінімум, вісім необхідних позицій для 
вирішення цього питання. Їх реалізація залежить від 
уряду. Ось витяг з Доктрини «Громадянська респу-
бліка». Розглянемо четверту позицію:

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 корупцію, то вона 
(влада), або не хоче цього робити, або не є владою.

Для досягнення мети — ліквідації корупції в Укра-
їні, необхідно як мінімум:

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.

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

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

5. Максимальне спрощення системи отримання 
дозволів, погоджень та інших регуляторних функцій 
держави.

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

необхідності) комісійних за надання інформації про 
хабарників.

Саме реалізація зазначених позицій і становитиме 
суть перших кроків у боротьбі з корупцією.

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

Пояснення:

Перед виборами чинний президент розповідав про 
зарплату 4000 доларів для вчителів. Звичайно, чудовий 
меседж для здобуття прихильності виборців. А як же 
всі інші державні службовці?  Як можна розраховувати 
на сумлінну роботу і відмову від запропонованих хаба-
рів, наприклад, слідчого, що отримує кілька тисяч гри-
вень зарплати? Як можна розраховувати, що чиновник з 
абстрактного земельного відділу міськвиконкому працює 
за жалюгідну зарплату, керуючись високими почуттями 
приносити користь місту і державі?

Ніяк. Жебрацька оплата праці чиновників, державних 
службовців є одною з причин процвітання корупції в 
Україні. І це треба змінювати. Зарплати таких людей мають 
бути значно вищими середнього ринкового рівня оплати 
праці в аналогічному сегменті економіки.

По-перше, задоволена оплатою праці людина краще 
працює.

По-друге, маючи достойну зарплату чиновнику є що 
втрачати, коли приходить думка про хабар.

По-третє, високий рівень оплати праці разом зі стату-
сом державного службовця задовольняє особисті потреби 
людини у визнанні, самореалізації. Людина віддано пра-
цює на благо країни, і для власного відчуття необхідності 
та важливості своєї місії.

Звісно, оплата праці не має бути просто тупо встанов-
леною на високому рівні. Вона повинна залежати від рівня 
кваліфікації працівника, від його ефективності на посаді, 
від досвіду та заслуг.

АЛЕ. Підняти заробітну плату чиновникам мало! Пара-
лельно з цим має бути впроваджено та забезпечено ста-
більну роботу системи нагляду за цією категорією людей. 
Витрати чиновників повинні моніторитись постійно. І не 
лише їхні, а й найближчого оточення, родини. Як тільки 
стає відомим факт перевищення витрат над заробле-
ними коштами – це має бути сигналом для моменталь-
ного розгляду такої справи. По відношенню до них має 
бути впроваджена презумпція винуватості. Службо-
вець у такому випадку має доводити свою невинність, а 

не слідчі, антикорупційні органи, доводити його вину. 
Доказ його вини – сам факт перевищення витрат над 
офіційними надходженнями.

Як же підняти рівень оплати праці державним службов-
цям і контролювати їх?

Так, ми знаємо, що в деяких країнах (наприклад, в Китаї) 
корупція може бути побудована таким чином, щоб стиму-
лювати чиновників до якісної роботи наданням можливості 
участі в корупційних схемах. Така система може сприяти 
якості роботи, але водночас дозволяє маніпулювати ними 
(бо вони знаходяться на гачку) і не вирішує відкритості, 
прозорості в державному секторі. То ж це шлях і прірву.

Інший метод – знаходити ресурси для підняття зарплат. 
Уряд, якому ми все це пропонуємо, може сказати: «Ну і де 
ми візьмемо такі гроші?». То ви і є уряд, у якого на руках 
всі цифри, всі дані і важелі для реалізації. Ваша і Верховна 
Рада, яка повинна підтримувати рішення уряду. Думай. Те. 
Шляхів реалізації реформ достатньо. Їх втілення -  показ-
ник політичної волі влади. А зволікання, відсутність дій 
уряду в даному напрямку - говорять або про його абсо-
лютну неефективність, або про його зацікавленість у 
збереженні вигідної олігархії ситуації в Україні. І один, і 
другий варіанти - привід для відправлення такого уряду в 
небуття. То ж ні, не просто думайте - а вже ДІЙ. ТЕ!

Можна скорочувати та оптимізувати державний апарат, 
про що, наприклад, недавно у фейсбуці писав міністр кабі-
нету міністрів (добре, гарний хід думок). Можна економити 
на державних витратах. Можна реформувати податкову 
систему, щоб виводити бізнес із тіні і збільшувати податкові 
надходження. Та можна піднімати економіку в цілому))). 
Теж гарний варіант. І сам факт зниження рівня корупції 
зупинить розмивання вже існуючих в бюджеті грошей.

Для контролю витрат та діяльності чиновників також є 
маса варіантів. Головне – вивчати досвід інших країн, слу-
хати спеціалістів, дума.Ти. І діяти!

Якщо уряду потрібні підказки – ми, ГО «Поступ», готові 
до діалогу. Якщо уряд продовжує ігнорувати необхідні 
першочергові реформи - все з таким урядом зрозуміло. Він 
має бути відсторонений від виконання обов'язків.
Цей матеріал, буде надіслано до Президента, 
Прем'єр-Міністра, Голови Верховної Ради, як це було 
зроблено із попередніми урядовими номерами. По 
всім попереднім номерам ми не отримали навіть 
підтвердження отримання. На відміну від фракцій 
"Голос" та "Європейська солідарність", які регулярно 
нам надають підтвердження, що наші матеріали 
отримано. Цікаво, чому ж ті, хто при владі мовчать? 
Мабуть, орлам не до горобців.

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ. 9-Й ВИПУСК.
РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ. БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ. 
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Тарас Доненко
    член Виконкому ГО «Поступ»

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

ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ЕПІЗОД 7/24.
Cпілкуючись з громадянами в рамках просування ідеології Громадянської республіки, ми отримуємо ряд типових запитань та зауважень щодо діяльності організації «Поступ» та 

нашої громадянської ідеології. Тому ми продовжуємо цикл матеріалів, де роз’яснюємо Доктрину «Громадянська республіка». Пропонуємо Вам текст наступної частини Доктрини.
В попередньому номері газети ми розповіли про три обов’язкові умови зміни системи влади. Це: ідеологія, масова організація та підтримка народу. Якщо хоч одна з них не 

буде виконана, то зміна системи влади не відбудеться. Висвітлили важливість наявності ідеології. А зараз пропонуємо Вашій увазі розглянути другу та третю умови зміни системи 
влади – масова організація та підтримка народу.

РОЗДІЛ II. 
ТРИ УМОВИ 

ЗМІНИ СИСТЕМИ ВЛАДИ

2. МАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
Необхідно побудувати масову ідеологічну організацію. 

Це група однодумців, яка об'єднується навколо спільної 

ідеї завдяки своєму бажанню її реалізувати. У нашому 
випадку масова організація необхідна як ресурс для вдо-
сконалення і піару ідеології, створення матеріально-тех-

Витяг з Доктрини

https://www.facebook.com/Taras365
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нічної бази для роботи організації. Масова організація 
також є кадровим ресурсом для майбутнього Громадян-
ського уряду. Це сила, яка прийде до влади, зробить всі 
реформи і побудує Громадянську республіку. Чим більша 
буде організація, тим швидше буде досягнута мета. Продо-
вжуючи аналогію з будинком, це команда будівельників, 
які будують будинок. Без професійної команди будівель-
ників побудувати якісний будинок неможливо.

Масова ідеологічна організація – це колективний агіта-
тор, що забезпечує виконання третьої обов’язкової умови 
зміни системи влади – підтримки народу.

3. ПІДТРИМКА НАРОДУ
Це обов’язкова умова, яка необхідна не тільки для 

приходу до влади команди реформаторів, але й для 

проведення самих реформ. Якщо народ не буде під-
тримувати реформи, вони зазнають провалу. Для цього 
необхідно, щоб більшість громадян зрозуміла, що і 
навіщо буде робити Громадянський уряд і підтримала 
це. Громадяни мають не тільки бути готовими прийняти 
нові умови життя, але і бажати їх встановлення. Чим 
ширша підтримка народу – тим швидше можна провести 
реформи і тим менше опору з боку олігархії ми будемо 
отримувати. Якщо порівняти з аналогією будівництва 
будинку, то це майбутні господарі квартир, які в них 
будуть жити і для котрих будівельна команда цей буди-
нок побудує.

Отже, підтримка народу – це третя необхідна умова 
приходу до влади Громадянського уряду, проведення 

реформ і встановлення Громадянської республіки.
Всі ці три умови є вичерпними і обов'язковими. Вони 

багато разів підтверджені історією і показали свою 
результативність. Якщо хоч одна з умов не буде дотри-
мана, жодних реформ неможливо буде провести, навіть, 
у разі приходу до влади прогресивного уряду. І ніякої 
зміни системи влади неможливо буде зробити. Таким 
чином, необхідно рухатися у всіх трьох вищезазначених 
напрямках, не зважаючи ні на які перешкоди і спокуси. 
Якщо йти за вказаним шляхом, то мета буде досягнута. 
Система влади буде змінена, і ми разом створимо нову 
державу – Громадянську республіку.

________________________________________________

Витяг з Доктрини. ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Питання та відповіді на них організації "Поступ"

Питання: чи багато треба фінансування, 
щоб виконати третю умову?

 ВІДПОВІДЬ №1: Основний ресурс – це ідея 
та натхненні ідеєю люди. Гроші можуть допомогти, та 
немає нічого сильнішого та ефективнішого за натхненні 
ідеєю маси людей.

ВІДПОВІДЬ №2: Це як вірус, гроші витрача-
ються, аби його побороти, а він розповсюджується шля-
хом контакту та сили.

ВІДПОВІДЬ №3: Виконання третьої умови 
майже не залежить від фінансових вливань. Основний 
результат дає системна робота масової організації. 
Гроші (медіа розкрутка) можуть дати виключно корот-
костроковий ефект. Він актуальний виключно в період 
демократичних виборів, і то має багато альтернатив.

ВІДПОВІДЬ №4: Для виконання 3 умови зміни 
системи влади - отримання підтримки народу, фінан-
сування є не обов‘язковою складовою. За гроші можна 
купити картинку в телику, палатки з прапорцями, та така 
агітація не буде довговічною. Лише ідейні носії від грома-
дянина до громадянина можуть розповсюджувати та впро-
ваджувати ідею Громадянської Республіки в маси. І лише 
ідейно заряджені, переконані, не зазомбовані громадяни 
можуть бути масовою організацією, підтримувати, праг-
нути та працювати для досягнення спільної мети.

ВІДПОВІДЬ №5: Дорогі рекламні кампанії діють 
лише на люмпен, якого в країні не більше 20-30%. На 
середній клас реклама діє істотно гірше. Середньому 
класу потрібно бачити реальність політичної сили та 
її відданість ідеї. А це можливо зробити, лише демон-
струючи масову організацію, яку реклама не зробить, 
скільки не витрачай коштів.

ВІДПОВІДЬ №6: Вкладання багато грошей для 
отримання підтримки народу вирішує завдання приходу 
до влади, але не вирішує ЗМІНУ СИСТЕМИ ВЛАДИ. Для 
отримання підтримки народу треба побудувати масову 
ідеологічну організацію, яка і вкладе ідеологію в свідо-
мість громадян. А для цього не потрібно багато грошей. 
Для цього потрібна ідейна команда, яка постійно і напо-
легливо працює. І наш приклад це доводить. Більше 
того скажемо, гроші можуть зашкодити, бо тоді люди 
будуть працювати не за ідею, а за гроші. І при спілку-
ванні та поширенні ідеології це відчувається.

ВІДПОВІДЬ №7: Що таке гроші? Плата за працю. 
Ти можеш зробити сам або заплатити і найняти когось. 
Тобто власна праця може замінити гроші. Звичайно, 
працювати будуть лише ідейні люди. Пристосуванці 
завжди будуть казати, що треба шукати гроші.

ВІДПОВІДЬ №8: Для підтримки народу треба 
розповсюджувати інформацію, вкладати її в мозок 
людей. Найкраще це роблять ідейні люди. Ідея має 
прижитись в голові людей. На це потрібен час. І фінан-
сування цього часу не прискорить, - це як вагітність. 
Тільки в нашому випадку виношується ідея, а не тілес-
ний плід. Підтримка народу коли вже є, то фінансування 
може покращити певні показники перед, наприклад, 
виборами. Але на підтримку ідейну грошей витрачати 
нема гарантованої необхідності. Ніхто не платить фана-
там "Динамо" (Київ), щоб ненавидіти "Шахтар". Але, 
звісно, дається реклама, щоб забезпечити явку великої 
кількості вболівальників на певну гру. Ніхто не вкла-
дає грошей в кількість громади байкерів. Вони просто 
живуть цією ідеєю. Але, звісно, витрачаються гроші на 
рекламу і організацію якогось фестивалю, щоб більше 
людей приїхало. Тож на реакцію ідейних людей витра-
чати глобально гроші нема необхідності. Їх витрачають 
на ситуативну підтримку НЕідейних людей.

ВІДПОВІДЬ №9: Щоб відповісти на це питання, 
потрібно розуміти, на що тратити кошти? Звісно, для того, 
щоб отримати підтримку народу, потрібна зрозуміла 
ідея (ідеологія), а потім системне просування цієї ідеї в 
свідомість людей. Щоб виконати це завдання, потрібні 
люди, багато людей, дуже багато людей, свідомих ідей-
них людей, які дійсно розуміють цю ідею, і зможуть її 
донести народу. Чи можна це зробити за гроші???… 
Навряд чи... Щоб просувати ідеологію, людям потрібно 
її спочатку зрозуміти та прийняти, якщо ці умови будуть 
виконані, такі люди будуть просувати ідею і без коштів, 
причому хочуть вони того чи ні! Це і є наш основний 
ресурс. Звісно, певний бюджет на рекламу та адміністра-
тивну підтримку прискорить цей процес, але мова не йде 
про значний фінансовий ресурс. Такий бюджет (це осно-
вні та додаткові внески) є в нас і зараз і з ростом нашої 
чисельності він буде збільшуватися, але ще раз додамо, 
що основний ресурс це чисельна організація свідомих 
людей, «заряджених» ідеєю і готових цю ідею просувати.

Питання: А Гітлер, комуністи, партія 
«слуга народу» прийшли до влади завдяки 
ідеології та масовій організації чи великому 
фінансуванню?

ВІДПОВІДЬ: Комуністів ніхто не фінансував. Все 
робилося за ті гроші, які вони самі напрацьовували по 
своєму життю. Був єдиний випадок, коли всі соціал-демо-
крати боролися за гроші Сави Морозова. Гітлер сам роз-
повідав про фінансування НСДАП. Ніякого фінансування 
НСДАП не було! Воно почалося лише перед приходом їх до 
влади. Він пояснив, що партія була бідна, але в ній було 
біля 1 млн. людей. І всі платили членські внески. Біля 1 
марки. Цього будо досить на централізовані заходи. Все 
інше робилося людьми безкоштовно. Крім тих, хто працю-

вав в апараті партії. Але таких було небагато і отримували 
вони теж небагато, і на це вистачало членських внесків. 
А ось порівняння із "слугою народу" взагалі некоректне. 
Так, грошей в цей проект вбухали багато. Але цей проект - 
прихід до влади мав за мету, а не зміну системи влади. Для 
того, щоб прийти до влади є тільки одна умова - гроші. У 
нас нема на меті приходу до влади.

Питання: Як практично можливо змінити 
систему влади, не маючи влади?

ВІДПОВІДЬ: На це відповідь дали Ленін і Махатма 
Ганді. Відповідь проста і конкретна. Для того, щоб ідея 
матеріалізувалась - вона має оволодіти масами. Ясна 
справа, що ані Ленін, ані Ганді це не самі придумали.

Тож можемо підвести підсумки обговорення 
питання щодо фінансування для виконання третьої 
умови зміни системи влади - впровадження ідеї в маси. 

Для впровадження ідеї в маси має бути ідеологічне 
ядро. Саме це є необхідною і достатньою умовою 
впровадження ідеї в маси. Чим більше таке ядро, тим 
ефективніше йде процес. Ідеологічне ядро - це масова 
ідеологічна організація. Створення масової ідеологіч-
ної організації - це друга умова зміни системи влади. 
Без цієї умови, без ядра, впровадження ідеології в 
маси неможливе. Навіть, якщо і є фінансування. Без 
фінансування, але при наявності носіїв ідеології, ідео-
логія все одно впроваджується. Так, наявність грошей 
сприяє цьому процесові. Сприяння полягає в тому, 
що робить роботу (пропаганду) носіїв ідеології більш 
вільною і творчою. Додає їм інформаційних інструмен-
тів. Також розширюється коло інформаційного впливу 
(реклама), що також сприяє завданню впровадження 
ідеї в маси. Але головне - це робота тих, хто вже іде-
ологію сприйняв. Причому парадокс полягає в тому, 
що якщо людина вже встала на бік певної ідеологіч-
ної платформи, то залишається агітатором, навіть, не 
усвідомлюючи цього. Така пропаганда, неусвідомлена, 
зрозуміло, невеликої потужності, але існує і діє. Так 
побудовано будь-яке суспільство. Це звичайна політо-
логія і її треба просто знати. Перші три розділи нашої 
Доктрини - це класична політологія. Тут ми (організа-
ція "Поступ) взагалі нічого свого не вигадали. І навіть 
не додали нічого свого до того, що було вже відомо до 
нас. Гроші потрібні, але не є принциповим моментом. 
І їх кількість на порядок менша, ніж кількість грошей, 
які необхідні для приходу до влади через вибори чи 
організацію переворотів, майданів чи ще якихось 
революцій.

Якщо у Вас є питання по даному розділу, приєднуйтесь до 
нашої сторінки у Фейсбуці та задавайте питання під постами, 
а ми люб’язно будемо відповідати.
________________________________________________
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