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

ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ЕПІЗОД 11/24.

Спілкуючись з громадянами в рамках просування ідеології Громадянської республіки, ми отримуємо ряд типових запитань щодо суті громадянської ідеології. Тому
продовжуємо цикл матеріалів, де по частинам роз’яснюємо основні моменти Доктрину «Громадянська республіка». Пропонуємо вам текст 11/24 епізоду Доктрини та
публікуємо запитання людей і відповіді та роз'яснення організації на них:

Витяг з Доктрини
Розділ IV. 

СУТНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Громадянська республіка – це суспільний лад, який
ґрунтується на трьох Громадянських постулатах.

Постулат №1: Кожен громадянин має право брати
участь в управлінні своєю державою особисто або че-
рез делегата.

Це означає, що кожен громадянин має власне по-
вноваження на управління та може ним завжди розпо-
рядитися особисто або делегувати іншому громадяни-
ну. Рішення керувати особисто або делегувати повно-
важення іншому громадянину він обирає самостійно та
вільно і в будь-який момент може це повноваження за-
брати.

Постулат №2: Кожен громадянин зобов'язаний бра-
ти участь в управлінні своєю державою особисто або
через делегата.

Це означає, що тільки той, хто бере участь в уп-
равлінні державою, має права громадянина. Той, хто не
виконує цей обов'язок – автоматично втрачає права
громадянина.

Постулат №3: Управління державою здійснюється

через систему громадянських рад, куди делегати деле-
гуються, а не обираються на виборах.

Постулати є основою Громадянської республіки і є
незмінними.

Головні положення Громадянської республіки:
управління Громадянською республікою відбу-

вається через систему Рад;
у системі управління державою бере участь лише

громадянин, а не просто людина, що проживає на її те-
риторії;

громадянин – це особа, яка бере участь у системі уп-
равління державою;

відсутність поділу влади на законодавчу, виконавчу
та судову, як це є в демократичній системі. Вся повно-
та влади належить Верховній Громадянській Раді.

Таємні демократичні вибори скасовуються. Вибори
скасовуються взагалі. Замість них вводиться система
делегування своїх повноважень делегатам різних
рівнів для управління країною.

У кожного громадянина одне повноваження на уп-
равління на кожному відповідному рівні (наприклад,
місцевому, обласному та верховному).

Делегування – це право добровільної передачі гро-
мадянином свого повноваження на управління тому,
кому він довіряє приймати рішення в Раді відповідно-
го рівня. Необхідно підкреслити, що передача повно-
важень та голосу – це різні речі. Голосування – це ли-
ше одна маленька дія в процесі управління. Процес уп-
равління включає в себе такі складові: вивчення пи-
тання, визначення шляху вирішення проблеми, підго-
товка плану дій, підготовка відповідного рішення, ор-
ганізація прийняття владного рішення (власне, голосу-
вання), організація виконання прийнятого рішення,
контроль виконання.

Громадянин може в будь-який момент відкликати
своє повноваження на управління у свого делегата та
передати іншому, або стати делегатом самостійно.

Робота делегата повинна оплачуватися. Його за-
робітна плата має залежати від кількості делегованих
йому повноважень на управління. Кількість делегова-
них повноважень перевіряється та уточнюється регу-
лярно, наприклад, щомісячно. Реєстр передачі повно-
важень має бути публічним і доступним для всіх.

Питання:
Чи правильно я розумію, що тільки той, хто бере

участь в управлінні державою, має права громадя-
нина. Той, хто не виконує цей обов'язок – автома-
тично втрачає права громадянина. Але це не озна-
чає втрату громадянства, так?

ВІДПОВІДЬ 1: Громадянство – відмітка в паспорті, умов-
но кажучи, в якій країні зареєстрований. Громадянин – лю-
дина з активною позицією, що бере участь в житті держа-
ви. Тобто є громадянство 2-х «сортів»: повне та часткове
(без права приймати участь у керуванні державою).

ВІДПОВІДЬ 2: Той, хто не виконує обов'язки грома-
дянина (не приймає участь у керуванні державою), не
отримує і бонуси від статусу громадянина (право керу-
вати державою). По суті такі люди переходять у кате-
горію "резидент". Мають паспорт, платять податки, мо-
жуть вести бізнес, але не керують державою. Якщо ж
"резиденти" виявляють таке бажання і здійснюють йо-
го, вони автоматично набувають статус громадянина.

ВІДПОВІДЬ 3: Так, ніхто громадянства не позбавляти-
ме! В тому і суть Громадянської республіки, що будь-
який громадянин при владі!

Питання:
Як це буде виглядати технічно?

ВІДПОВІДЬ : Це дуже просте питання. Якщо громадя-
нин не виконує функції громадянина, тобто не виконує Гро-
мадянський постулат № 2, то потрапляє під санкції. Кон-

кретний перелік санкцій, їх обсяг і тривалість визначати-
меться законами. Тими, які будуть діяти за нової Грома-
дянської влади. Прикладів таких санкцій може бути багато.
Як матеріального так і нематеріального характеру. Напри-
клад: освіта, лікування, виклик спецслужб – платне, поз-
бавлення можливості обіймати певні посади, зміна поряд-
ку військового обов'язку і т.п. Варіантів маса. Не виключе-
ний варіант, коли уряд вирішить не вводити ніяких
санкцій. А може бути не санкції, а, навпаки, заохочення тих,
хто виконує Громадянський постулат № 2. Варіантів багато.

Питання:
Що конкретно по «ГРОМАДЯНИНУ» буде і які санкції

або заохочення передбачаються?

ВІДПОВІДЬ 1: Конкретної відповіді саме по цьому
питанню (санкції за невиконання функцій громадянина)
БУТИ НЕ ПОВИННО! Це так само, як зараз сказати, яка
конкретно буде мінімальна пенсія через 20 років.

ВІДПОВІДЬ 2: Громадянство набувається по крові, або
по землі, а ось реалізувати право громадянина можливо
тільки за участі у справах громади і країни загалом. У ви-
падку неприйняття для себе обов'язків і не реалізації
свого права, громадянин не позбавляється громадянства,
але він за власною волею обмежує себе в правах, які бу-
дуть визначені в основному законі держави.

ВІДПОВІДЬ 3: Санкцій бути не може, так само як і за-
охочень, лише базові правові пріоритети, такі, як, напри-
клад, пріоритетна підтримка нашим  консульством в
іншій країні, і т.д. Інакше громадянство буде надто

вигідним і ми отримаємо купу пристосуванців, які класти
хотіли на обов'язки, і цікавитимуть їх лише «плюшки».

Насамперед потрібно розуміти різницю між резиден-
том та громадянином. Резидент – це людина, котру не хви-
лює, що відбувається: піднімають податки чи приймають
закони, збільшується зовнішній борг чи зростає ВВП – їх
це не хвилює, адже воно їх напряму не стосується, така їх
думка. Це соціальні дрони! Натомість громадянин – це
вже людина, яка цікавиться процесами, що відбуваються в
країні, цікавляться значенням «складних слів та аб-
ревіатур з трьох букв». Громадянин напряму впливає на
життя країни та бере безпосередню участь в її управлінні.
Під «плюшками» слід розуміти не якісь дотації, знижки чи
менші податки! Серед громадян не повинно бути таких, що
готові «продати батьківщину за згущенку». Ті бонуси, які
мають стимулювати громадян, будуть трохи іншими, вони,
в першу чергу, мають спростити для них певні бюрокра-
тичні процеси, наприклад, спрощену систему отримання
документів, підвищений пріоритет обробки запитів, забез-
печувати пріоритетну правову підтримку поза межами
держави. Саме при такій системі серед громадян буде
меншість тих, хто буде делегувати свій голос «за гречку».

Питання:
А конкретніше про права і свободу?

ВІДПОВІДЬ: Конкретно зараз не можна сказати. Бо ці
позиції будуть залежати від того, хто конкретно буде при
владі. Який курс буде мати та влада на той час, про що
йдеться мова. І буде залежати від того, в якому стані бу-
де наше суспільство на той час.

Питання та відповіді на них організації «Поступ»
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»

На виборах Президента України я го-
лосував за Зеленського В.О., оскільки мав надію, що дві
політичні групи, умовно стара і умовно нова, почнуть
гризтися між собою, що призведе до реструктуризації
системи державної влади в Україні та до збільшення її
прозорості. Я прагнув хоча б деяких змін, як мінімум за
зразком двопартійної системи Великої Британії (кон-
серватори та ліберали) або США (демократи та рес-
публіканці). Але Україна особлива – політичні опонен-
ти домовилися між собою і чудово себе почувають.
"Пир во время чумы" продовжується.

Ґрунтуючись на всесвітньо відомому творі Данте
Аліг'єрі "Божественна комедія" багато мислителів і
філософів минулого систематизували дев'ять кіл пек-
ла. Ця стаття на прикладі Київської місцевої прокура-
тури №10 (надалі Прокуратура) розповість про кола,
які установа створила для мене, як учасника напрямку
"Захист" ГО "Поступ" та співголови ГО "Громадянські
слідчі". Тепер я на власному досвіді бачу, наскільки
безжалісно нелюдські механізми системи ламають долі
людей, коли ті є жертвами злочинців, навіть, не підо-
зрюваними або правопорушниками.

Близько року тому до мене за допомогою зверну-
лися дві жінки, член ГО "Поступ" пані Казанцева, та
матір маленької доньки пані Йохансен. Не вдаю-
чись в приватні подробиці їх окремих проблем, не
характеризуючи застій у інших справах, які не
розслідує Прокуратура, я коротко описую в блок-
схемі хід подій по двох справах. Отже, на прохання
члена ГО "Поступ" та ще одної пані, з'ясувавши об-
ставини ситуацій, я подав дві заяви про
кримінальні злочини в Київську місцеву прокурату-
ру №10. Надалі ігнорування з боку Прокуратури
протягом багатьох місяців забрало в мене достат-
ньо сил, нервів та грошей, які я, зокрема, викорис-
товував для листування "Укрпоштою". Про стан по-
страждалих жінок мовчу – абсолютно впевнений,
що багато місяців стресового очікування справед-
ливості не додали їм здоров'я.

В ході подій мене найбільше шокували дві речі: а)
Прокуратура не виконала рішення суду, і ніхто не був
покараний (справа Йохансен); б) слідча поліції, якій
Прокуратура передала справу пані Казанцевої для
розслідування, відверто сказала мені, що дуже мало
шансів засудити правопорушників саме за статтями
кримінальних злочинів. З певних причин в цій
публікації я поки що не буду називати конкретних ви-
нуватців безладу – винуватців в погонах, але в наступ-
ному матеріалі я це обов'язково зроблю.

Експертам чудово відомо, що в правоохоронній
та судовій системі України криза – критична пере-
повненість заявами та справами, які просто не оп-
рацьовуються. Але є моральна різниця між станами
речей, коли в одному випадку постраждалим праг-

нуть допомогти, а в іншому випадку, в поточному
стані речей, ситуація замовчується – значить чи-
новників це влаштовує. Зауважте, ніхто з політиків
чи посадовців публічно не каже про реальні шляхи
усунення колапсу в правоохоронній та судовій сис-
темі, а платники податків продовжують сплачувати
за цей безлад.

Зважаючи на усе викладене, саме тому я згоден з
підходом оперативного звільнення чиновників та
політиків за рішенням громади, який пропагує ГО
"Поступ" в своїй ідеології Громадянської рес-
публіки. Я, чорт забирай, радий, що хоча б хтось го-
ворить про дієву, не косметичну, зміну політичної
та чиновницької системи в Україні. Це, навіть, вра-
ховуючи факт, що не погоджуюся з окремими скла-
довими плану реорганізації. Я досить поверхнево
беру участь в реалізації Громадянської республіки,
але в особистій правозахисній діяльності, в грома-
дянській активності, постійно кажу людям про

національну ідею, фундаментальним елементом
якої має бути і є зміна системи влади в Україні, та й
в усьому світі. До біса заяви світових лідерів, що
ми живемо у вільному просторі, що людство демо-
кратично прогресує. Це брехня, умисна та неумис-
на, тому що ми існуємо в чиновницько-корпора-
тивній резервації, в циклі «працівник >>> платник

податків >>> споживач масового лайна >>> батько
або матір нових біороботів для циклу». Ми не люди
для можновладців.

Можна усе життя битися з вітряками, як Дон Кіхот,
або ж, нарешті, виділити ключові точки масштабних
змін на краще. Реалістам рекомендую приєднуватися
до однодумців. Я ж, поки що, легітимно нічого не можу
вдіяти тим прокурорам та поліціянтам, які мовчки зну-
щаються з мене і моїх колег – злочинці безкарні та чу-
дово себе почувають. Коли я вживаю слово "злочинці",
я маю на увазі і правопорушників, і тих, хто не засуд-
жує злодіїв за законом:
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Будь-який Майдан, який ставить за мету зміну влади, 
а не зміну системи влади, завжди є розводом для лохів.

Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»


