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№ 865
01.07.20-07.07.20 Громадянські середи відкриті для всіх  і проходять 

щотижнево о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 57/3. Товариство «Знання».
Під час психозу Громадянські середи проводяться 
в онлайн-режимі. Посилання на приєднання можна 
дізнатись у адміністратора сторінки «Поступ» в 
Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА
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РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

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

ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ЕПІЗОД 19/24.
Продовжуємо цикл матеріалів, де роз’яснюємо сутність Доктрини «Громадянська республіка». Пропонуємо Вам текст наступної частини Доктрини.

РОЗДІЛ V. 
ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ.

РЕФОРМА СУДОВОЇ СИСТЕМИ. 
Одночасно з подоланням корупції головним вектором 

реформи судової системи повинна стати зміна акценту 
її роботи в бік справедливості. Ніякого від громадян 
незалежного суду не повинно бути. Судді «не на Місяці 
живуть». Вони стають суддями не для того, щоб фор-
мально забезпечувати виконання законів, а для того, щоб 
вершити справедливість, орієнтуючись на закони. Якщо 
виникає протиріччя між встановленням справедливості і 
законом, то перемагати має справедливість. Закон же, в 
цьому випадку, повинен оперативно змінюватися.

Так, реформа системи правосуддя має ґрунтуватися на 
таких принципах:

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ. Рішення суду, що стосу-
ються громадян, мають базуватися не просто на законі, а 

й, в першу чергу, на поняттях справедливості, що існують 
у суспільстві. Справедливість має базуватися на законі, а 
закон на справедливості.

ПРИНЦИП ОДНАКОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНО-
ДАВСТВА. Рішення суду мають відповідати усталеній 
судовій практиці. Кожен повинен мати реальну можли-
вість спрогнозувати рішення суду за його справою, якщо 
аналогічна справа вже розглядалася.

ПРИНЦИП ДОВІРИ. Суддями мають бути лише ті люди, 
яким довіряють громадяни. Вирішальним повинна бути 
не юридична освіта, а довіра людей.

РЕФОРМА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Поліція має залежати в першу чергу від громадян. 

Добробут працівників поліції повинен бути прямо 
пов’язаним із тим, наскільки громадяни будуть задово-
лені їх роботою. В цьому напрямку доведеться «зламати 
хребет» «мєнтовсько-совдепівській системі», що склада-

лася роками.
Єдиним принципом реформи органів внутрішніх справ 

має бути принцип захищеності. Кожен, хто знаходиться 
на території України, повинен відчувати безпеку та захист 
від будь-яких злочинних посягань. Саме відчуття захище-
ності має стати критерієм 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 недопу-
щення здійснення злочинів, або швидке реагування на 
них. Другий — розслідування вже вчинених злочинів, 
щоб забезпечити невідворотність покарання. Саме невід-
воротність покарання є головною умовою запобігання 
злочинів. Прикладами реформування органів внутрішніх 
справ можуть бути країни, в яких ці органи працюють 
ефективно: Німеччина, Ізраїль, США, тощо.

________________________________________________

Витяг з Доктрини

Питання та відповіді на них організації "Поступ"

Питання 1. Хто і як буде визначати справедливе 
рішення суду чи ні!?

Відповідь 1. Для справедливого судочинства 
існує категорія ПРАВА. Базове право давно описано і з тих 
пір вживається для написання ЗАКОНІВ. Але в невільних 
або частково вільних країнах закони часто написано вихо-
дячи з політичної або іншої доцільності. Громадяни мають 
будувати суди на базі верховенства права, а закони мають 
бути приведені у відповідність, наскільки це можливо. У 
випадку, коли наявний закон суперечить праву, справед-
ливість вимагає рішення, яке базується на праві.

Відповідь 2. У світовій практиці за всіх часів 
ніхто і ніколи не визначав справедливість рішень, спра-

ведливість є там, де суспільство у більшості має довіру 
до суддів.

Відповідь 3. Це наша країна, нам її змінювати і 
нам в ній жити. Справедливість базується на традиціях та 
цінностях певного суспільства. Якщо рішення відповідає 
цим цінностям - воно вважається суспільством справед-
ливим. Певними людьми воно, звісно, може вважатись 
несправедливим. Визначати справедливість ніхто кон-
кретно не буде. Судді повинні керуватись при прийнятті 
рішень їх відповідністю традиціям суспільства.

Відповідь 4. Визначати, справедливе рішення 
суду чи ні, будуть ті органи, за якими буде закріплено 
функцію контролю над судами.

Як такі органи будуть визначати, справедливе рішення 

чи ні?
В першу чергу, має визначатись, чи буде рішення суду 

здійснено відповідно до закону.
Якщо так, то чи відповідає цей закон справедливості? 

Якщо відповідає, то питання закрито. Якщо ні, то негайно 
мають вноситись подання щодо зміни відповідних норм 
законів. Вносить це має той же орган, який контролює 
діяльність судів. Ясна справа, що законодавчою ініціати-
вою по зміні законів можуть володіти і інші, наприклад, 
Делегати.

Питання, як буде визначатись справедливість? Тобто, 
як зазначений орган (чи Делегати) будуть вирішувати, 
справедливий закон чи ні? Відповідь дуже проста. З дав-
ніх часів діє принцип, що джерелом права є традиції та 

Джерело зображення
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звичаї народу. Якщо норми права, а відповідно і норми 
закону не будуть відповідати усталеним звичаям, то це і 
буде несправедливим. Враховуючи те, що звичаї посту-
пово змінюються, то і відповідні правові норми також 
мають періодично змінюватись. Щоб відповідати новим 
усталеним звичаям.

Іншими словами, «справедливість» ніхто не буде 
встановлювати та визначати вольовим порядком, або, 
наприклад, більшістю. Якщо так робити, то вже виникає 
несправедливість. Тільки те справедливе, що відповідає 
звичаям на традиціям народу. Якщо виявиться так, що 
орган, який відповідає за нагляд судів чи Делегати, які 
переглядають закони, не будуть йти за усталеними звича-
ями, які склалися, то громадяни завжди зможуть змінити 

таких делегатів і поновити справедливість.

Питання 2. Поліція буде завжди залежати від 
платника зарплатні. То що тепер громадяни із свого 
доходу будуть платити гроші поліцейському? 

Відповідь 1. Потрібно відзначити, що і зараз 
громадяни зі своєї кишені оплачують утримання поліції. 
Єдине, що поліція сьогодні не залежить від свого істин-
ного роботодавця. 

Відповідь 2. Поліція/міліція і до цього утриму-
валась за рахунок бюджету, який, в свою чергу, наповню-
ється за рахунок податків і мита. Які в свою чергу стя-
гуються з працюючих громадян та підприємств. І дійсно 

поліція/міліція по факту не хоче розуміти, з чийого кар-
мана вони отримують заробітну плату, хоча і присягають 
якомусь віртуальному Народу України. 

Відповідь 3. Громадяни завжди в будь-якій 
країні платять податки в бюджет. Поліція фінансується з 
бюджету. Але громадяни не завжди мають змогу контролю-
вати витрачання бюджету і контролювати роботу поліції. 
Там, де контролю зі сторони громадян нема або його немож-
ливо встановити, поліція себе веде відповідно до наступ-
ного. Якщо контролюють її не громадяни, то влада. Якщо і 
не громадяни, і не влада (або влада слабка), то сама себе 
контролює. І часто стає не органом правоохорони, а орга-
ном тиску та терору або просто корупційним угрупуванням. 
________________________________________________
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ЩО ВИ МЕНІ ЗАПРОПОНУЄТЕ, ЯКЩО Я ВСТУПЛЮ В «ПОСТУП»?
До вашої уваги публікуємо частину діалогу з однією 

людиною щодо ознайомлення із нашим поступівським 
громадянським рухом. Ми не будемо тут оприлюд-
нювати його прізвище. Щоб не робити реклами або 
антиреклами співрозмовнику. Зазначимо, що такі 
бесіди ми проводимо із багатьма громадянами інди-
відуально. Із метою пошуку однодумців. Щоб разом 
побудувати Велику Україну. 

Наш метод – це пошук тих, хто готовий вже до 
нас приєднатись. Ми не витрачаємо часу  та енергії 
щодо переконання когось в правильності руху до Гро-
мадянської республіки. Також ми абсолютно відверті 
в нашому спілкуванні зі всіма.

Максим Твердохліб
Андрію, Ви бачили моє запитання до Вас?

Андрій В.
Доброго. Максиме бачив, але чесно не розумію, що 

потрібно від мене? Добра концепція (Доктрина «Грома-
дянська республіка» - прим. редакції), є деякі моменти 
максималізму. Але у вас, судячи з написаного, все добре 
поставлено. Тому ще раз ставлю питання, що конкретно 
треба від мене?

Якщо пропонуєте мені стати рядовим членом орга-
нізації, з витікаючими обов’язками, то для мене це, 
вибачте, дуже мілко. Тому ще раз наголошую на питанні, 
що конкретно потрібно від мене?

Максим Твердохліб
Дякую за відповідь. І особливо за чесну. Якщо б Ви 

раніше більш прямо спитали, то ми скоріше б розібра-
лись із цим. 

Ок. Спробую відповісти.
Мова з Вами йшла і йде ВИКЛЮЧНО для того, щоб в 

результаті Ви приєднались до нас або не приєднались. 
Першим принциповим моментом приєднання (або не 
приєднання) є наявність спільних поглядів. Саме тому 
ми й починали з Доктрини. Якщо Ви і ми однаково диви-
мось на Доктрину «Громадянська республіка», то тоді 
логічним стає питання членства.

І тут все залежить не від наших пропозицій, а Вашого 
бачення чи бажань.

Організація «Поступ» нікому і ніколи не пропонувала 
ніяких посад. Весь актив організації створений само-
приходом. Так, як це і передбачено Доктриною. Якщо 
людина хоче бути не рядовим членом, то вона має щось 
робити. Це «щось» визначає сама людина для себе. Або 
вести якийсь напрямок по газеті, або по пропаганді, або 
по залученню кадрів. Просто писати статті чи знімати 
відеоролики тощо. Багато чого можна робити. Будь-
який член організації може ввійти в склад керівництва 

організації - Виконком. Але туди не дуже й хочуть. Гроші 
ж у нас ніхто не платить. А те, що ми гарантовано при-
йдемо до влади, також зараз ніхто не може сказати. 
Ось і бажаючих не так і багато. Можна, навіть, і стати 
Головою, тобто замість мене. Але тут треба всім і собі 
показати, що людина буде себе більше віддавати справі, 
ніж я. А також те, що в цьому випадку ця відданість буде 
більш ефективною. І дати якісь гарантії, що ця функція 
буде пожиттєвою, якщо хтось не залізе інший на трон. 
Незалежно від того, як все рухається. В такому разі я 
не буду триматись за крісло, на якому вже знаходжусь 
майже 20 років. 

Але у нас є поважні люди, які не займають ніяких 
позицій в організації. Голова партії однієї, наприклад, 
чи голова РДА чи щось аналогічне. 

Вони просто платять членські внески (60 грн. щомі-
сяця, плюс додаткові по-бажанню) і майже нічого не 
роблять. Іноді роблять, якщо їх попросять. Особисто я 
не згоден, що поважна людина може обмежитись тільки 
сплатою внесків. Хоча й на цьому дякуємо, бо це неве-
лика, але  моральна підтримка. Проте ми йдемо до того, 
що просто числитися, платити внески і нічого не робити 
- не буде. Але одночасно у нас діє залізний принцип 
– все, що людина робить, то вона робить виключно на 
добровільній основі. Приблизно так.

Це питання велике. Тому хотів би у Вас дізнатись про 
Ваші інші питання в цьому напрямку.

Андрій В.
Максиме, з усією повагою, але ви не відповіли на 

моє питання. Я не бажаю бути керівником або духо-
вним наставником, також не в моєму віці бути рядовим 
бійцем і по виклику приїжджати на заходи. Тому ще раз 
наголошую про конкретику. Ви ж не просто так мені 
написали і пішли на контакт.

Максим Твердохліб
Прошу пробачення. Але не розумію Вашого запи-

тання. Що значить «не просто так пішов на контакт»? 
Ми працюємо методом перебору. Я зайшов в одну групу 
і всім, кого бачив, писав такі самі листи, як і Вам напи-
сав. Пишу кожен день по два листи. Аналогічно працю-
ють і інші наші товариші. Якщо Ви маєте на увазі, що 
ми якось попередньо Вас вивчали і саме тому до Вас 
звернулись, то ні. Такого не було. Не вивчали. Ми нікого 
не вивчаємо. Ми працюємо саме методом перебору, а 
не вербовки. Ви можете уточними Ваше запитання, бо 
я його не розумію?

Андрій В.
Добре. Давайте розберем ситуацію. Що ми маємо? В 

мене є політична партія, розгалужена мережа громад-

ських об’єднань і своя громадянська позиція. Цим мені 
займатись зараз не цікаво, від слова ЗОВСІМ. 

Кожна платформа повинна бути цікава своїм членам, 
по різним причинам. Якщо організація не утопічна, а з 
чітким баченням майбутнього, в неї повинні бути чіткі 
завдання і методи їх досягнення. 

Я не є членом вашої організації, але ви зі мною 
вийшли на контакт, тому я ставлю питання - що ви 
бажаєте мені запропонувати і що для цього я повинен 
зробити.

Якщо ви зможете мене зацікавити, я готовий зустрі-
тись з вами і продовжити спілкування.

Дякую за увагу.

Максим Твердохліб
Почну з кінця. Бо простіше.
Ми НІКОГО не зацікавлюємо. Це наша принципова 

позиція. Ми пропонуємо ознайомитись із нашим шляхом 
і тим, як ми по ньому йдемо. Це Доктрина «Громадянська 
республіка» і це наші дії, які ми робимо. На всі відповіді 
відповідаємо і щодо Доктрини і щодо дій. Якщо те, що 
ми робимо і як ми робимо, людину не цікавить, то на 
цьому і завершуємо. І шукаємо тих, хто буде згодний із 
нашим шляхом і буде мати бажання йти по ньому разом 
із нами. Якщо людина не згодна, або сама не зацікави-
лась, то просто прощаємось. 

По тому, що я написав, у Вас є запитання? Просто, 
може я щось незрозуміло пояснив, тому й запитую 
додатково.

Андрій В.
Ок. Радий був познайомитись. Бажаю всього найкра-

щого на вашому шляху.

Максим Твердохліб
До побачення.

Як ми бачимо, людина або не зрозуміла, про що ми 
говоримо, або все зрозуміла і вирішила з нами попро-
щатись. Ми тут не будемо аналізувати, що насправді 
вона хотіла. Але ми точно можемо сказати, якщо 
людину цікавить Велика Україна, то вона, мабуть, 
має починати не з того, яке місце в цьому русі вона 
буде мати. Мабуть, треба до кінця розібратись, а 
саме що ми робимо і як робимо. І якщо з цим буде зро-
зуміло, то й питання про «місце в організації» також 
вирішиться автоматом. Але для того, щоб людина 
розібралась із нашим рухом, то у неї має бути велике 
бажання змінити нашу Батьківщину. Бажання зро-
бити так, щоб Україна стала Великою!
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