
Нова влада для громадян - це завжди сподівання на 
кращу долю і життя в державі. Велика надія і великі 
очікування, що, нарешті, все зміниться. Тому зверта-
ємося до Президента України, Прем’єр-міністра Укра-
їни, керівника Офісу Президента та Голови Верховної 
ради України – Ви отримали шанс увійти в історію як 
ті, хто побудував ВЕЛИКУ УКРАЇНУ, або як ще одні, що 
були при владі. Тому однією з першочергових реформ, 
що Ви маєте зробити, є знищення корупції. Це саме та 
проблема, яка роз`їдає державу зсередини та руйнує 
довіру до влади. Пропонуємо Вам головні принципи 
ліквідації корупції, що описані в Доктрині «Громадян-
ська Республіка»:

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 
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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-
вати ці позиції може тільки влада, яка буде мати саме 
бажання і волю навести порядок у країні.»

Пояснення:

Розглянемо 5-й пункт "Максимальне спрощення 
системи отримання дозволів, погоджень та інших 
регуляторних функцій держави".

ПО ПЕРШЕ. Влада повинна ліквідувати усі дозволи і 
погодження окрім тих, без яких ніяк не можна обійтися. 
І керуватися при ліквідації треба звичайно здоровим глуз-
дом. Ми повинні перейти на принцип повідомлення, та у 
разі відсутності заборони у затверджений законом тер-
мін, отримання автоматичного дозволу від держави. Якщо 
громадянин має бажання займатися бізнесом чи будь-якої 
іншою діяльністю, він повинен займатися своєю справою, 
а не приходити на поклін до чиновників, долаючи штучні 
перешкоди.

ПО ДРУГЕ. Закони повинні трактуватися зрозуміло 
і однозначно, що унеможливить зловживанню чинов-
никами. Просте і зрозуміле трактування закону надає 
впевненості громадянам при відстоюванні своїх прав. 

ПО ТРЕТЄ. Для запобігання корупції у будь-яких проя-
вах влада повинна мінімізувати контакт громадян з чинов-
ником. Усі запити та спілкування повинні бути в електро-
нному виді. Таким чином, ми зекономимо час, гроші, та й 
мінімізується корупційна складова. В державі потрібно 
створити єдиний реєстр даних по фізичним та юридичним 
особам і максимально все перевести в електронний вид. 
Вся інформація повинна зберігатися в електронному виді 
і давати можливість швидко оперувати інформацією для 
прийняття рішень чиновникам при вирішенні будь-яких 
питань громадян. Геть купу паперів, які коштують  грома-
дянам час, нерви та гроші. Державний апарат повинен 
швидко і якісно вирішувати проблеми громадян, а не ство-
рювати їх.

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ. 10-Й ВИПУСК.
РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ. БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ. 

СПРОЩЕННЯ СИСТЕМИ ДОЗВОЛІВ

ЗАСТОСУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ. ПРОВОКУВАННЯ ХАБАРІВ 
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМІСІЙНИХ ЗА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НИХ

Дмитро Тацій
      член Виконкому ГО «Поступ»

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

ВІДМОВА ВІД ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ДЛЯ УКРАЇНИ 
ОЗНАЧАЄ ПРИХОВАНУ КАПІТУЛЯЦІЮ.

Бо, навіть, за умови достатнього фінансування оборони, достатнього для 
гарантованої відсічі будь-якій збройній агресії, достатньої для відсічі великому 
вторгненню з боку Московії, військо суто з контрактників не буде здатне 
перемогти само.
Призов потрібен. Але зовсім інший, ніж зараз і весь час існування нинішньої 
української держави. Військовий обов'язок має бути або загальним без винятків, 
або добровільним, але за другого варіанту добровольцям треба надати вищий 
соціальний і політичний статус в порівнянні з рештою населення. Наприклад, 
бути на будь-якій державній службі або на виборній посаді у владі зможе лише 
той, хто відслужив і перебуває в резерві, в запасі або відставці.
Але для нинішніх, як і для попередників, таке, мабуть, неприйнятно. Бо вони 
особисто не хочуть і не будуть воювати за Україну. А в такій справі не працює 
"роби, як я сказав". Працює лише "роби, як я".

Святослава Стеценко, член ГО Стрілецький легіон"

В даному матеріалі детальніше зупинимось на 
застосуванні моральних чинників впливу та широ-
кому залученні громадськості до контролю протидії 
корупції (пункти 6 та 8).

Звісно, в 21-му віці нічого не відбувається без потуж-
ної медіа підтримки, і боротьба з корупцією не виня-
ток. Пропаганда на всіх рівнях "економіки здорової 
людини" має демонізувати корупцію як явище. Має 
змусити кожну притомну людину вірити, що корупція - 
це найвище економічне зло і не просто не приймати в 
ній участі, а й не давати робити це іншим. Тут якраз в 
нагоді стане широке залучення громадян до контролю 
економічної гігієни. Кожен, хто повідомив про коруп-

ційну діяльність, або допоміг її виявити і довести, має 
бути нагороджений не тільки грошима від держави, але 
і повагою від співгромадян. У всіх економічно успіш-
них країнах подібні принципи працюють вже давно і 
успішно. Здав корупціонера сьогодні - підняв пенсії, 
зміцнив нац. валюту, врятував хвору дитину завтра. 
Пам'ятайте, що бюджет країни - це спільні кошти грома-
дян, а не особистий гаманець влади.
________________________________________________

Фото з сайту www.slovoidilo.ua

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.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/sostecenko
https://www.slovoidilo.ua/2019/10/30/novyna/polityka/putin-prokomentuvav-rozvedennya-syl-zolotomu
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Питання та відповіді на них організації "Поступ"

Питання: 
Як можна домогтися підтримки біль-

шості народу, якщо його не цікавить 
будь-яка ідеологія, тим більше, що при її 
сприйнятті потрібен певний рівень куль-
тури і знань?

 ВІДПОВІДЬ: Ідеологія трансформується в про-
сті гасла. І ці гасла піаряться. Підтримуючи ці гасла 
- народ підтримує ідеологію. Він може не знати її вза-
галі. Головне, щоб підтримував гасла і ототожнював 
себе з нею.

Питання: 
А Гітлер, комуністи, партія «слуга 

народу» прийшли до влади завдяки ідео-
логії та масовій організації чи великому 
фінансуванню?

ВІДПОВІДЬ: Комуністів ніхто не фінансував. 
Все робилося за ті гроші, які вони самі напрацьову-
вали по своєму життю. Був єдиний випадок, коли всі 
соціал-демократи боролися за гроші Сави Морозова. 
Гітлер сам розповідав про фінансування НСДАП. Нія-
кого 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 працював 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 про-
ект - 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 більшість навчити не вестися на 

популізм і брехню політиків?

ВІДПОВІДЬ №1: Ніяк. Це закладено на гене-
тичному рівні. Коритись ситуативному лідеру - запо-
рука виживання. Тільки 8-15% людей здатні опиратись 
цьому інстинкту. (деякі з них в решті і стають ліде-
рами).

ВІДПОВІДЬ №2: Не дивитися один тв канал, а 
кілька, аналізувати ситуацію і жити в реальності.

ВІДПОВІДЬ №3: Народонаселення (електо-
рат) ніяк не вберегти від маніпуляцій і пропаганди. 
На цьому і базується демократична форма правління. 
Наша задача перемогти демократію на її полі її ж мето-
дами. У нас для цього є абсолютно все (чи буде най-
ближчим часом) ! А потім змінити вибори на делегу-
вання і відсікти природнім чином політично пасивних 
людей від політики як такої. В цьому і полягає ідея 
зміни системи влади на Громадянську Республіку, де 
не вийде отримувати дивіденди з популізму.

Питання:
Ось тут не зовсім згоден! Чемпіон світу 

з шахів ніколи не переможе навіть самого 
слабкого боксера-професіонала на рингу, 
але легко обіграє його за шахівницею 
навіть із закритими очима). Якби Зелен-
ський боровся з Порошенком його мето-
дами, він би програв з тріском, а так пере-
мога з великим відривом.

ВІДПОВІДЬ: Зеленський боровся з Порошенко 
на демократичному полі за демократичними прави-

лами. Його популізм виявився сильнішим. Ідеоло-
гії нової ніякої не було. Була саме схема "я чесний і 
порядний, а він нє". Він, будучи боксером, побив бок-
сера за правилами боксу. І ми так зробимо, але у нас 
буде кастет в рукавиці - ідеологія.

Питання: 
Можна мати яку завгодно підтримку 

людей, але влада шляхом фальсифікацій 
і підкупу голосів все одно вам владу не 
віддасть. І що ви тут зможете зробити із 
вашою підтримкою громадян?

ВІДПОВІДЬ №1: Якщо є підтримка громадян, 
тоді стара влада нічого не зможе зробити. Так як ніякі 
фальсифікації  їй просто не дадуть зробити.

ВІДПОВІДЬ №2: Все вірно. Саме так і є. Для 
того, щоб відповідь була ще точнішою, можна вказати 
і ступінь рівня підтримки громадян - 25%. В цьому 
випадку ніхто і ніщо не може завадити отримати владу 
в свої руки. Ніякі підкупи, ніякі фальсифікації. Про-
симо звернути увагу. Мова йде не про результати голо-
сування, а саме реальну підтримку. І теж, тут не має 
значення, чи активні або пасивні ці 25%. Навіть, якщо 
це будуть одні амеби, то все одно, ця схема діє.

ВІДПОВІДЬ №3: Фальсифікації/підкуп вибор-
ців дають результат за умови, коли опозиція не має 
достатньої підтримки. Тоді незначні  "натягнуті" % є 
вирішальними. Тому режисер завжди фрагментує опо-
зиційні сили, аби голоси розпорошилися, та жодна 
опозиційна сила не набрала питомої кількості.

________________________________________________
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Спілкуючись з людьми в рамках просування ідеології Громадянської республіки, ми отримуємо ряд типових запитань щодо суті громадянської ідеології. Продовжуємо цикл 
матеріалів, де по частинам роз’яснюємо Доктрину «Громадянська республіка». Пропонуємо Вам текст 8/24 епізоду Доктрини та публікуємо запитання людей і відповіді та 
роз'яснення організації на них:

РОЗДІЛ IIІ. 
ТЕХНОЛОГІЯ ПРИХОДУ ДО ВЛАДИ

Існують різні шляхи приходу до влади: спадкування 
(як при монархії), конституційний шлях (вибори), вій-
ськовий переворот, силове захоплення влади (не вій-
ськовими), інтервенція іноземної держави. Ці техноло-
гії різні, але у них всіх є одна спільна складова успіху. 
Вони можливі тільки в разі, якщо досягнута одна з 
обов'язкових умов — підтримка народу. Тобто, для того, 
щоб прийти до влади потрібно заручитися підтримкою 
населення.

Для цього потрібно зрозуміти суть природи влади. 
Природа влади полягає в тому, що вона завжди базу-
ється на людях, на їх підтримці, на підтримці народу. 

Тому сама сила влади безпосередньо залежить від сту-
пеня підтримки її народом. Якщо народ підтримує якусь 
силу, то ніщо не зможе утримати цю силу від приходу до 
влади. Крім того, не має значення, яким саме конкрет-
ним способом буде здійснено такий перехід: палацовим 
переворотом, виборами, майданом, військовим пере-
воротом чи іноземною інтервенцією. І навпаки, якщо 
влада втрачає підтримку народу, тоді таку владу дуже 
швидко змітають.

Якщо підтримку народу окреслити у відсотковому 
співвідношенні, можна умовно виділити кілька ступе-
нів. Це цифри оцінювальні та практичні. Взяті зі сві-
тової історії, вони можуть трохи змінюватись у різних 
конкретних випадках, але порядок їх скрізь і у всіх кра-
їнах однаковий. Тут потрібно звернути увагу на те, що 

підтримка народу і результат на виборах — це не одне 
і те ж. Результати можуть підтасовувати, але реальну 
підтримку народу сфальсифікувати не можна. Можна 
маніпулювати результатами виборів, щоб піднімати або 
опускати результати голосування. Проте на реальну під-
тримку народу це не впливає. Від фальсифікації вибо-
рів реальна підтримка народу не змінюється. Мова йде 
про фактичну, реальну підтримку народом тієї чи іншої 
політичної сили. Як правило, жодна країна світу не 
оприлюднює справжні дані щодо реальної підтримки. 
Але вони завжди відомі уряду, опозиції, їх можуть знати 
іноземні держави через свою розвідку. Народ же їх не 
знає ніколи.
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