
Успішність будь-яких реформ визначається «задо-
воленням цільової аудиторії». Коли ми говоримо 
про реформу системи органів внутрішніх справ, то у 
результаті громадяни мають відчути, що вони захи-
щені. А працівники поліції отримують моральне та 
матеріальне задоволення від своєї роботи. У країні 
має бути лад та спокій завдяки роботі, в тому числі 
і поліції. Але з моменту, коли Україна відокреми-
лася від Радянського Союзу, майже кожен уряд 
вдавав, нібито проводить реформи органів внутріш-
ніх справ. Саме вдавав, бо до міліції/поліції серед 
громадян як не було, так досить і немає довіри, ба, 
мабуть, після останніх «реформ» взагалі впав ще 
нижче. Захищеність та відчуття безпеки – ось що 
створює спокій не тільки для пересічних громадян, 
а й для бізнесу, для інвесторів. Тому одною з першо-
чергових реформ, які потрібно впровадити в Укра-
їні, має бути реформа органів внутрішніх справ. 

У нашому циклі публікацій ГО «Поступ» зверта-
ється до Уряду Украіни, пропонуючи  наше бачення 
проведення термінових першочергових реформ.

РОЗДІЛ V.  ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ
РЕФОРМА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.

«Поліція має залежати, в першу чергу, від гро-
мадян. Добробут працівників поліції повинен бути 
прямо пов'язаним із тим, наскільки громадяни 
будуть задоволені їх роботою. В цьому напрямку 
доведеться «зламати хребет» «мєнтовсько-совде-
півській системі», що складалася роками.

Єдиним принципом реформи органів внутрішніх 
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справ має бути принцип захищеності. Кожен, хто 
знаходиться на території України, повинен від-
чувати безпеку та захист від будь-яких злочинних 
посягань. Саме відчуття захищеності має стати кри-
терієм оцінки роботи поліції.

Фактично реформа поліції повинна призвести 
до того, що в ній (поліції) має бути два головних 
напрямки роботи. Перший — це охорона порядку, 
тобто недопущення здійснення злочинів, або 
швидке реагування на них. Другий — розсліду-
вання вже вчинених злочинів, щоб забезпечити 
невідворотність покарання. Саме невідворотність 
покарання є головною умовою запобігання зло-
чинів. Прикладами реформування органів вну-
трішніх справ можуть бути країни, в яких ці органи 
працюють ефективно: Німеччина, Ізраїль, США, 
тощо.»

Пояснення:

А тепер головне – як це зробити.
По-перше, замінити повністю кадри поліції. І почи-

нати треба з верхівки. Повне оновлення складу органів 
внутрішніх справ – це левова доля успішності реформи. 
Також, крім заміни кадрів, необхідно ще оновлення 
свідомості тих людей, хто буде працювати в нових пра-

воохоронних структурах. Нові люди мають  бути пси-
хологічно налаштовані на захист громадян. По-друге, 
потрібно настільки збільшити зарплатню, щоб робота у 
поліції вважалася престижною і її не хотілося б втра-
чати. По-третє, прибрати бюрократію та надати поліції 
повноваження. Та й, головніше, має бути політична воля 
керівництва країни. Бо поки останнього немає, жодна 
реформа не призведе до потрібного результату.

Цей матеріал, як це і було зроблено з попередніми 
із циклу «УРЯДОВИЙ МАТЕРІАЛ», буде надіслано Пре-
зиденту України, керівнику офісу Президента, Прем'єр-
Міністру, Голові Верховної Ради. До цих пір ніякої 
реакції від влади ми не отримали. На відміну від фрак-
ції "Голос", які регулярно нам надають підтвердження, 
що наші матеріали отримано, та пару разів відповіла 
про отримання партія "Європейська солідарність". 
Питання - чому ж влада мовчить? Можливо їм реформи 
і взагалі не  потрібні? Можливо їх і так все влаштовує?

КОМЕНТАР ДО МАТЕРІАЛУ
Марина Стоян, член ГО "Поступ"
Без зміни мислення населення і відношення один до 

одного, ніфіга не буде. Бачили ми вже заміну кадрів на 
прикладі пластикових поліцейських і їхньої верхівки. 
Без досвіду роботи в поліції не можливо там працю-
вати. Короче, прочитавши статтю не виникло в мене 
впевненності, що є рішення, яке буде гарантувати мені 
захищеність.

________________________________________________

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ. 13-Й ВИПУСК.
РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ.  

РЕФОРМА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Продовження на стор. 2

Денис Чубко
    член Ради ГО «Поступ»

Час від часу, знайомі, родичи запитують «Ти ще не 
вийшов зі своєї організації?», «Чому ти там, хіба в 
неї є шанси щось змінити?», «У вас нічого не вийде, 
вас ніхто не допустить у владу!», і таке інше.

Кожен раз, коли я чую такі вислови я роблю кілька 
глибоких вдихів, і лише після цього продовжую роз-
мову, пояснюючи наступне:

Кожна людина приходить в цей світ через боротьбу, 
в подальшому все свої життя (чоловіків це стосується в 
більшій мірі, ніж жінок, і зараз поясню чому) ми боре-
мося за своє місце під сонцем (в садочку, в школі, в 

університеті, в дорослому житті) і фактично все наше 
життя – це боротьба, з людьми, з природою, з долею, з 
оточенням.

Отже, фактично життя – це боротьба.
При цьому, якщо я хочу кращої долі, для себе, дітей, 

родини чи дасть мені хтось це?
Ні, я отримаю тільки те на що заслуговую, в мене буде 

тільки те, що я зароблю, я буду займати те місце в сус-
пільстві, до якого я прагну та застосовую зусилля.

Тому, до влади мене не треба допускати, адже в Кон-
ституції України сказано, що джерелом влади є народ! 
А тому, владу потрібно брати до своїх рук та змінювати 
країну так, щоб твої діти хотіли лишитись в ній та рос-
тити своїх дітей!

Чи є в Україні інша організація, яка ставить на меті 

ПРО ІНШЕ…

Дмитро Каленюк
     член ГО «Поступ»

зміну країни для всіх (руйнування демократії саме це 
і передбачає, це торкнеться всіх без винятку), покра-
щення життя не завтра, не через рік, а як тільки кожен 
громадянин включиться в роботу з такого покращення? 
Ні, нема.

Тому ні, я не залишив організації "ПОСТУП". В нас 
немає шансів, ми просто змінимо систему, а якщо буде 
потрібно то і зламаємо її; до влади нас не треба допус-
кати, ми самі її візьмемо коли прийде час, коли грома-
дяни України зрозуміють що майбутнє їх і їхніх дітей 
залежить тільки від того, що вони зробили сьогодні!

А ТОМУ В НИХ ТІЛЬКИ ОДНА ДОРОГА, 
РАЗОМ З НАМИ!

________________________________________________

Сергій все життя пов'язаний із землею та сіль-
госпвиробництвом, знає, що каже. 

Це не просто думка поступівця. А ФАХОВА думка 
поступівця!

Всі селяни колгоспники повині подякувати Кучмі 

за те, що він зробив всім подарунок у вигляді розпаю-
вання колективних земель. Після паличок, трудоднів і 
відсутності паспортів у селян, це була реальна оцінка 
їхньої праці. Якби моя воля, то я би дозволив користу-
ватися (в т.ч. здавати в оренду) земельною ділянкою до 

Сергій Владіміров
        член ГО «Поступ»

ПРО ЗЕМЛЮ

https://www.facebook.com/marina.diyuk
https://www.facebook.com/denis.chubko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004650271990
https://www.facebook.com/sergey.vladimirov.393
https://www.facebook.com/slyjitel
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Питання та відповіді на них організації "Поступ"

Коментар, ремарка: 
Останній епізод непростий для розуміння. Але 

саме його розуміння дає ключ до розуміння політич-
них процесів. Не тільки в Україні, а й в інших краї-
нах.

Питання: 
В чому різниця між політичною рекла-

мою з метою приходу до влади і політич-
ною рекламою з метою впровадження 
нової системи влади? В чому принци-
пова різниця між рекламою для приходу 
до влади і рекламою щодо зміни системи 
влади. Ця різниця принципова. І її розу-
міння дає ключ до розуміння всієї Док-
трини.

 ВІДПОВІДЬ 1: Чим відрізняється пропаганда з 
метою прийти до влади від пропаганди зміни системи 
влади?

Щоб прийти до влади треба пропагувати популярні в 
народі речі. Тобто займатися популізмом.

Щоб змінити систему влади треба пропагувати саме 
ідеологію. Тобто нову систему влади, що змінить стару.

ВІДПОВІДЬ 2: Але при просуванні нової ідео-
логії теж використовується реклама. Реклама і пропа-

ганда - це одне й теж. Самі методи при рекламі при-
ходу до влади і для зміни системи влали ІДЕНТИЧНІ! 
Змінюється не форма реклами, а її наповнення.

ВІДПОВІДЬ 3: Для приходу до влади треба про-
пагувати/рекламувати те що люди хочуть. Тобто йти у 
руслі їх бажань. Яскравий приклад успішної реклами 
це фільм "Слуга народу" який втілив більшість мрій і 
бажань українців на тлі падіння рівня життя і війни на 
сході.

А от реклама за для зміни системи влади пропагує 
саме те що потрібно для зміни всистеми. Це можуть 
бути як популярні, так і не популярні кроки: скорочення 
держапарату, заборона або ускладнення продажу за 
кордон української сировини (зерно, дерево..), пере-
хід від пенсійної державної системи до накопичуваль-
ної особистої, загальна військова повинність, необхід-
ність пояснювати природу твоїх статків…

ВІДПОВІДЬ 4: Прихід до влади передбачає 
пропаганду того, що народу вже подобається. Головне 
завдання - це показати, що саме ти, а не інші, зможеш 
це впровадити. Зміна системи ж передбачає про-
паганду саме нової системи, часто того, про що люди 
навіть уявлення не мають. Головне завдання в цьому 
разі - це змусити людей відмовитися від того, чого 
хочуть вони, на користь того, що пропонуємо ми, під-

тримати те, що пропонуємо ми і почати хотіти те, що 
пропонуємо ми. Це довгограючиий процес на відміну 
від простого приходу до влади".

ВІДПОВІДЬ 5: Чим відрізняється пропаганда з 
метою прийти до влади від пропаганди зміни системи 
влади? Щоб прийти до влади треба пропагувати попу-
лярні в народі речі. Тобто займатися популізмом.Щоб 
змінити систему влади треба пропагувати саме ідеоло-
гію. Тобто нову систему влади, що змінить нову.

Загальний підсумок: Інструменти реклами 
(роліки, газети, мітинги, ходи, флеш-моби, соцмережі 
і т. п.) нічим не відрізняються. Інструменти однакові. 
Відрізняється наповненність, сутність. Для приходу 
до влади рекламується лише те, що хотять чути люди. 
Тобто реклама йде за бажанням піпла, це називається 
популізм. А для зміни системи влади рекламуються 
позиції, які піплу необхідно усвідомити і саме які 
необхідні для зміни системи влади. Зазначена різниця 
обумовлює якраз те, що для реклами зміни системи 
влади необхідно багато часу. Бо необхідно долати 
природний скепсис широких мас. Це долається шляхом 
постійної агітації.

________________________________________________

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

ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ЕПІЗОД 10/24.
Спілкуючись з громадянами в рамках просування ідеології Громадянської республіки, ми отримуємо ряд типових запитань щодо суті громадянської ідеології. Тому продовжу-

ємо цикл матеріалів, де по частинам роз’яснюємо основні моменти Доктрину «Громадянська республіка». Пропонуємо Вам текст 10/24 епізоду Доктрини та публікуємо запитання 
людей і відповіді та роз'яснення організації на них:

РОЗДІЛ IIІ. 
ТЕХНОЛОГІЯ ПРИХОДУ ДО ВЛАДИ

Як забезпечити підтримку                  
середнього класу?

Відповідь тут полягає в тому, що громадяни підтриму-
ють не просто якусь політичну силу, а в її особі ту сис-
тему, в якій вони хочуть жити. Якщо країна котиться до 
краху, то підтримку народу на необхідному рівні може 
отримати тільки та сила, яка буде представляти НОВУ 
СИСТЕМУ влади, нову систему організації суспільства. 
Тобто, середній класс підтримує не нові обличчя, про 
які нам часто кажуть з екранів телевізора, а принци-
пово нові відносини в суспільстві, — тобто нову систему 
влади. Якщо цього нема, то середній клас залишається 
пасивним. Однак, навіть і в цьому випадку проста пре-
зентація нової системи влади сама по собі не забезпе-
чує автоматичне зростання рівня підтримки народу. Як 
бути?

Необхідного результату можна досягти шляхом ВПРО-
ВАДЖЕННЯ ІДЕЇ, впровадження в свідомість народу 
нової системи організації суспільства, нової системи 

влади. Тобто, потрібно домогтися підтримки ідеї біль-
шістю населення країни. А як домогтися впровадження 
в маси нової ідеології і чи можна виміряти ступінь 
такого «впровадження»? Можна домогтися і можна 
виміряти. Соціальна психологія говорить, що якщо ідея 
оволодіє активною частиною населення в кількості від 
3% до 6% всього населення, то дуже швидко ідеєю буде 
захоплено все суспільство. І не знайдеться сили, здат-
ної бути перешкодою для реалізації такої ідеї.

Як впровадити нову громадянську ідею в маси до 
рівня від 3% до 6% її прийняття? Тут вже все просто. 
Шляхом звичайної агітації і пропаганди. В умовах 
України досить буде, щоб від 1 до 2 млн. населення 
розібралися в суті Громадянської ідеології та почали її 
підтримувати. І не обов'язково, щоб вони безпосеред-
ньо брали участь у справі встановлення нового громад-
ського порядку. Досить буде того, щоб вони були просто 
соціально активними громадянами. Це буде свого роду 
«ідеологічною закваскою», яка призведе до того, що 
дуже швидко, в межах від 3 до 10 років все суспільство 
буде заражене новою ідеєю. І якщо буде в цей час діяти 

організація, яка йтиме в бік встановлення нового гро-
мадського порядку, — така зможе стати лідером нації та 
отримати всю повноту влади. Вона стане точкою криста-
лізації навколо себе тих, хто на практиці змінить країну. 
Зараз такою організацією є громадянська організація 
«Поступ», а нова ідея — Громадянська республіка.

Отримуємо остаточний висновок: технологія при-
ходу до влади і зміна системи влади — це постійна і 
все наростаюча агітація і пропаганда. Шляхом постій-
ного збільшення розсилки газети «Громадянська респу-
бліка», поширення принципів Громадянської республіки 
через соціальні мережі, розповсюдження спеціальних 
відематеріалів, використання інших інструментів про-
паганди домогтися того, щоб цю ідеологію усвідомили 
не менше 1-2 млн. Громадян України. І це є досяжним 
завданням.

Іншими словами, єдиний шанс перемогти — це вті-
лити ідею в масси.
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вати в користування бажаючим реально працювати на 
землі. Таким чином створювати фермерські, домашні, 
малі сільськогосподарські господарства, бо на сьогодні 
забрати землю, яка перебуває в оренді, для створення 

фермерського господарства практично нереально. Не 
кажу вже й про тих, в кого немає земельного паю.

________________________________________________

кінця свого життя без права передачі, дарування, про-
дажу своєї землі. Після смерті земельна ділянка мала 
би переходити у власність держави. Так був би сфор-
мований земельний банк, який можна було б переда-
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