
За 18 років ми пройшли великий шлях. Багато чого дізнались, зробили, зрозуміли. І ми досягли певного результату. Цей 
результат – факт, який кожен може перевірити. Вірніше, не може, а повинен перевірити. Ось цей факт:

Організація «Поступ» ЄДИНА в країні (нажаль), яка одночасно має такі три позиції:
а) знає реальну причину проблем в Україні;
б) має план дій для реальних змін та побудови Великої України;
в) реально діє в зазначеному напрямку зазначеним планом.

Це означає, що саме в наших руках доля країни. Рухаємось разом до перемоги. Чекаємо дій від кожного.
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Оригінал зображення

Люди об’єднуються з різних причин. Для одних - 
це пошук гарантій безпеки, бо «разом і батька легше 
бити». Для інших - знайомства, позаяк корисно мати 
серед своїх товаришів впливових людей: президентів, 
міністрів, на худий кінець, якогось відомого співака, чи 
артиста. Для третіх - особистий розвиток, тусовка, роз-
ваги. 

Насправді, варіантів дуже багато.
Так само, й об’єднання бувають різні. З різними іде-

ями, правилами, методами.
Але для кожної організації важлива ідейна пере-

конаність та особиста відданість її членів. В ідеалі, це 
звучить так: спочатку, всі разом працюємо на розвиток 
організації, досягнення певної мети, згодом кожний 

Старовинне місто з відновленою архітектурою мину-
лих епох з ніжністю вкрите густим килимом флори, за 
якою доглядають. Кількість рекламних білбордів та 
не форматних новобудов обмежена, вони знаходяться 
лише у окремих місцях. Чисельні будинки монархіч-
ного періоду відображають багату історію Києва, нібито 

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

КРАЩА СТОЛИЦЯ ПРИ СПРАВЖНІЙ ВЛАДІ ГРОМАДЯН, АБО 
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, КИЇВ!»

отримує свої бонуси від спільних досягнень. 
При цьому, вкрай важливо, про все домовитись «на 

березі», на етапі формування спільного. 
У випадку, коли людина приймає рішення щодо при-

єднання до вже існуючої організації, прийняти ідею, 
правила, чесно визнати і оголосити, навіщо я це роблю. 
Зробити це без демагогії і лукавства, озвучити свої 
мотиви перед товариством. 

Ще один важливий ракурс - зобов’язання, відпові-
дальність перед організацією, перед спільниками. На 
словах люди можуть гори перевернути, а як доходить до 
конкретних справ, часто зовсім нічого.

Для себе особисто я давно зробив висновок, що все 
залежить від якості людей. Важливо бути в команді 
однодумців, мати спільну мету, відчувати надійну 
людину поруч з собою. Далі план дій, обов’язки, відпо-
відальність. Це як плисти в одному човні по бурхливому 
морю життя, коли від кожного з учасників залежить, 
допливемо чи ні.

кажучи: «Протягом століть, такі ж люди, як і ви, тут коха-
ють, творять, змінюють світ та прагнуть кращого май-
бутнього нащадків». Вдень можна годинами гуляти по 
всюдисущим доріжкам з бруківки, облямованим різно-
кольоровими клумбами пахучих квітів, а вночі столиця 
розквітає ілюмінацією вічно яскравого міста, бо кожна 
доба це свято життя.

В усіх районах є парки з величними деревами, яким 
вже більше сотні років, та альтанками, де вдень шука-
ють натхнення художники-пейзажисти. А після заходу 
сонця лавки в скверах традиційно зайняті закоханим 

Для ідейно переконаних людей немає перешкод і 
сумнівів, є мета і шлях її досягнення! Як приклад успіш-
ної організації в українській традиції хочу згадати Запо-
різьку Січ - Козацьку Республіку. Вона існувала багато 
століть, прославилась блискучими перемогами, вражала 
світ своїми правилами і через сотні років овіяна леген-
дами, народною любов’ю. В основі її мудрість тисячо-
літь - Звичаєве Право. Козаки були один для одного 
- побратимами і готові були віддати життя, рятуючи 
свого ближнього. Гасла Великої французької революції: 
СВОБОДА - РІВНІСТЬ – БРАТЕРСТВО – задовго до того 
лежали в основі життя на Січі. А ще відповідальність 
та відданість спільній справі. Влада у козаків, в першу 
чергу, була обов’язком і якщо козака обирали Отаманом, 
то він не міг відмовитись, проте відповідав головою за 
результати свого отаманства.

________________________________________________

юнацтвом і десь неподалік гітара акомпанує баритону 
– чутно пісню «Ніч яка місячна». Цю молодь ще при-
вітає ранкова симфонія десятків видів пташок, яких у 
столиці вдосталь, адже ними піклуються за спеціальною 
програмою і усюди є ковані годівниці для пернатих. 
Непосидючі білочки та діловиті їжачки вважають себе 
господарями кущів та галявин. Кияни не бояться гуляти 
зоряними ночами, бо алкогольні напої з вечора про-
давати заборонено, а професійна поліція і оператори 
системи відеоспостереження уважно наглядають за 
правопорядком.

Володимир Воловодюк
                член ГО «Поступ»

Михаил Марченко
      член ГО «Поступ»

https://on-desktop.com/ru/priroda/pustyni/73475-oboi-chelovek-idet-po-pustyne.html/18
https://www.facebook.com/V.Volovodyuk
https://www.facebook.com/michael.marchenko
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БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

"Людина, яка «не цікавиться 
політикою», стає заручником 
обставин, коли політика 
«зацікавиться» такою 
людиною. І, нажаль, буває так, 
що й не виживе така людина. 
В світі 90% воєн, на яких 
гинуть люди, якраз є наслідком 
такого підходу, коли «політика 
не цікавить». І, доречи, в 
більшості гинуть саме такі, 
кого це не цікавить. Хоча 
кожен сам собі вирішує, яким 
чином йому краще здійснити 
самогубство, а не жити".

Максим Твердохліб,
Голова Ради ГО «ПОСТУП»
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РОЗБІР СУТІ ДОКТРИНИ "ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА"
ТА ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ЩОДО ІДЕОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ЕПІЗОД 15/24.
Спілкуючись з громадянами та пропагуючи ідеологію Громадянської республіки, ми отримуємо типові запитання 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.

РОЗДІЛ IV. 
СУТНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКИ.
У Громадянській республіці повинен діяти «залізобе-

тонний» принцип — РЕСПУБЛІКА ДЛЯ ГРОМАДЯН!
Громадянин — це людина, яка особисто або через 

делегата керує своєю державою. Тобто виконує 2-й Гро-
мадянський постулат. Саме Громадянин є тим, від кого 
залежить майбутнє країни. Таким чином, упадок чи про-
цвітання держави буде напряму залежати від ефектив-
ності спільних дій Громадян в управлінні державними 
справами, а не від партійних груп чи олігархії.

Як може виглядати таке управління? Схем багато. 
Ось одна з них. З урахуванням сучасних технологій, для 
кожного Громадянина може бути створено особистий 
«електронний кабінет Громадянина». Через нього Гро-
мадянину буде надано можливість делегувати повно-
важення на управління замість себе, або відізвати їх. 
Таким чином, Громадянину забезпечується можливість 
контролювати роботу свого делегата з будь-якого місця 
і в будь-який час.

Делегат має право відмовитися від повноваження 
будь-якого Громадянина зі свого списку. Повноваження 
на управління не може знаходитися “у повітрі”. Гро-

мадянин зобов’язаний передати своє повноваження 
будь-якому іншому делегату зі списку, або самому стати 
делегатом. Делегатом може бути кожен Громадянин. 
Держава забезпечує можливість Громадянам реалізу-
вати свої права та обов’язки.

Державним службовцем може бути винятково Гро-
мадянин, тобто той, хто виконує другий Громадянський 
постулат. Решта вимог, обтяжень та привілеїв для Гро-
мадян буде встановлюватися Громадянами, які будуть 
брати участь в управлінні країною.

________________________________________________

Витяг з Доктрини

Питання та відповіді на них організації "Поступ"

Питання 1. Як довго людина може не викорис-
товувати своє право на управління і не буде нести за 
це відповідальності?

Відповідь 1. Не використовувати своє повно-
важення людина може скільки завгодно часу. Ніякої 
відповідальності за це нема. В ній нема сенсу. Маємо на 
увазі ніяких штрафів не буде, ніхто нікого не посадить. 
А якісь  обмеження, які відрізнятимуть громадянина та 
резидента, звісно, будуть. І перше, що в Доктрині у нас і 
записано, - це неможливість перебувати на держслужбі.

Відповідь 2. Не використати повноваження 
не можна. Або використовуєш, і є громадянином, 
або ні, і не є таким. Граничний термін має визна-
чити представницький орган – громадянська рада. 

Відповідь 3. У кожної людини повинно бути 
розуміння що буде коли ти громадянин і коли не гро-
мадянин. Переваги і недоліки. Ми завжди казали, що 
самі громадяни і приймуть рішення, які будуть переваги 

того, що ти Громадянин. Бути чи не бути громадяни-
ном завжди вирішує людина сама, але стимулюванням 
займається завжди виключно влада, бо в неї для цього 
є повноваження і саме головне - ресурс. Тому ми не 
можемо зараз конкретизувати, які будуть «плюшки» чи 
обмеження. Все це буде залежати від влади і тої ситуа-
ції, в якій це буде вирішуватися!
Питання 2. Для чого потрібно, щоб всі грома-
дяни в Громадянській республіці виконували Другий 
Громадянський постулат (обов’язково бути делега-
том чи делегувати комусь свої повноваження)? 

Відповідь 1. Щоб кожен ніс відповідальність 
за свою країну. 

Відповідь 2. Для того, щоб бути управителем, 
а не керованим.

Відповідь 3. Відповідь отримаємо, міняючи 
місцями наслідок з причиною: всякий, хто виконує (в 
тому числі) 2-й постулат є громадянином.  

Питання 3. Якщо треба - то чому? Для повер-
нення довіри до влади? Якщо не треба - то теж, 
чому?  

Відповідь 1. Треба, щоб в державі жили грома-
дяни, а не резиденти. Коли маєш - не ціниш, коли втра-
чаєш – плачеш. 

Відповідь 2. Чому треба довіра... Якщо її нема, 
то кожний живе сам по собі, важко щось робити разом. 
Питання 5. А як Ви вважаєте, скільки буде Гро-
мадян у відсотках від загальної кількості населення?  

Відповідь. Ми прогнозуємо, що спочатку не 
більше 10-15%, а згодом, через кілька років може зрости до 
30% з часом (за сприятливих умов) . Через 500 років в іде-
альній сферичній Україні у вакуумі можливо і 60-70%. Але 
ми повинні розуміти, скільки разів подібні прогнози були 
повністю спростованими реальністю.

_______________________________________________

КРАЩА СТОЛИЦЯ ПРИ СПРАВЖНІЙ ВЛАДІ 
ГРОМАДЯН, АБО «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, КИЇВ!»
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Повітря чисте і над містом не побачити смогу, 
оскільки високі екостандарти та зменшення обсягу 
захворювань громадян через шкідливі викиди є стра-
тегічною метою мерії. Небо чудове і вражає блакиттю 
відтінків, ним буквально хочеться дихати, а незаймано 
білі пухнасті хмари весело проносяться над Києвом. 
Але чисто не тільки у небі. На тротуарах відсутній пісок, 
сміття і навіть недопалки, тому що за вандалізм дійсно 
штрафують. Пішохідні доріжки й справді мають бути 
прибраними, адже це подіум для дефіле чарівних укра-
їнських леді. Саме жіноча врода є однією з найцінніших 
прикрас столиці, отже до фей завжди ставляться з ува-
гою та повагою.

Ті ж, хто бажає трошки посидіти і розслаблено поспо-
стерігати за пульсом Києва, смакуючи трав’яний чай з 
варениками з вишнями, розміщуються у численних 
сімейних кафе та затишних ресторанчиках. Вартість 
різноманітних страв в таких закладах помірна, тому 
що в державі створені сприятливі умови для розвитку 
малого і середнього бізнесу. Привітні офіціанти та хос-
тес неодмінно прийдуть на допомогу у виборі кулінар-
ного шедевру і при цьому не заважатимуть вашій бесіді 
з друзями. Гостинність завжди була та буде однією з 

характерних рис української нації. Ну і наймоднішою 
тенденцією ресторанного бізнесу є котокафе – заклади, 
аура яких прикрашена муркотінням та грайливістю пух-
настих чотирилапих.

Поряд мелодично звучить сміх безтурботної малечі. 
Бювет безкоштовно дарує кришталево чисту джерельну 
воду, яку можна пити, не остерігаючись забруднення, 
отже діти, наче зграйка горобчиків, бризкаються одне 
з одним. Якщо ж серце прагне духовної поживи, і про 
це нагадав храмовий дзвін, то можна зайти до церкви 
та постояти в тиші, помолитися за близьких і за мир та 
пом’янути вояків останньої війни. Хочеться бути вдяч-
ним, адже в святому місці здається, що Архистратиг 
Михаїл справді піклується Києвом і місто благословенне 
Богом…

Що тут написано? Ілюзія? Фантазія? Марево? В 
минулі епохи громадяни жили гідно в різних державах, 
бо відстоювали справжню суспільну владу. Це спад-
щина і України, цивілізаційний фундамент для Грома-
дянської республіки. Перший крок зробили задовго до 
нас, потрібно лише не зупинятися.
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