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Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 871
12.08.20-18.08.20 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

19 
серпня

РОБОТА 
НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДА

За несплату членських внесків з ГО «Поступ» 
виключено Рижкова Андрія Геннадійовича.

До лав організації «Поступ» приєднався 
Чередниченко Андрій Миколайович.

Станом на 13 червня в ГО «Поступ» 161 член.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

Заповзятливі, активні, думаючі громадяни країни, які 
здатні щось створювати і йти на ризик - на вагу золота, 
і держава повинна таких підтримувати і допомагати. 
Повинна, але в Україні цього не відбувається.

Вдумайтеся, тільки 86 контролюючих органів. 
Навіщо? Адже в кожному з них сидить ряд п’явок-
корупціонерів, які так і думають поживитися, а ще на 
них виділяється бюджет, який Ми з Вами наповнюємо.

Якщо заглянути в рейтинг легкості ведення бізнесу, 
який складений Всесвітнім банком, то Україну ми зна-
йдемо на 64 місці. Вдумаймося тільки, 64 місце. Мені 
стало цікаво, наскільки ця цифра відповідає реаліям 
життя. Індекс легкості ведення бізнесу, який формує 
даний рейтинг, складається з ряду складових, такі як: 
складності відкриття бізнесу (початкові вкладення, 
час, витрати), отримання кредитної лінії, захист самого 

Чи можливо вкрасти ідею «Поступу»? Так. Вкрасти 
можливо все, тим паче в нашій країні. А зважаючи на 
те, що «Поступ» не оформив авторське право на свою 

бізнесу, сплата податків, ведення самого бізнесу і його 
закриття. Я описав це все коротко, тому як складових 
більше. Читачі, які не стикалися з переліченими позиці-
ями, напевно, не вели підприємницьку діяльність, проте 
ті, хто намагалися щось створити, зараз відчують дух 
агресії або жалю, як мінімум.

Я вирішив піти далі і вивчити цей рейтинг. Я брав 
суто країни, що утворилися після розпаду СРСР. Десять 
колишніх наших побратимів йдуть перед нами в цьому 
рейтингу. Хоча після 1991 року за потенціалом, я думаю, 
ми ділили, а може і були на другому місці після Росії, 
Казахстан все ж думаю поступався Україні.

Далі я проаналізував темпи і роки рухів рейтингу 
публікації з 2006 року. Грузія в 2006р. - соте місце, а на 
наступний рік вже 37-е, на 2020 року - 7-е місце в світі. 
Литва, Естонія, Латвія мають 11, 18 і 19 місця відповідно. 
І особливих стрибків не спостерігалося. Казахстан, як і 
Росія, Азербайджан планомірно з дев’яностих місць в 
двадцяті-тридцяті місця. Вірмени стабільні 46-47місця 
протягом усього періоду. Навіть брати бульбаші показу-
вали темпи з 106 на 49. 

Доктрину «Громадянська республіка», то й красти не 
потрібно, бери, кому треба, і видавай за власне. 

Чому ж так зробив «Поступ»? А тому, що мета гро-
мадянської організації «Поступ» - побудувати Велику 
Україну. А враховуючи, що згадана мета співпадає з 
бажанням усіх свідомих громадян країни, то навіщо 
її ховати? Навпаки, її треба оприлюднити. І «Поступ» 
це робить, він розповсюджує свою ідею, яка полягає 

«Рідна ненька» крокує в такий спосіб: стартувавши 
з 124-го місця, до 2012 - опустившись до 152, показує 
позитивну тенденцію-маючи на сьогодні 64 місце.

Тенденція як би і є, але маючи в своєму розпо-
рядженні такий потенціал і ліквідуючи корупційну 
машину у вигляді контролюючих органів, впевнений, що 
у вищезгаданому рейтингу ми зможемо легко влаштува-
тися в десятці лідерів.

Навіщо стільки всього? Адже велосипед вже винай-
дено, він давно їде. Невже складно банально скорис-
татися досвідом інших країн, або вивчити Доктрину 
«Поступу», розібратися з вищезгаданим і приєднатися 
до нас. В єдності СИЛА!
________________________________________________

у зміні демократичної форми правління Україною на 
Громадянську республіку.

Чому ми кажемо, що це ідея? Тому що ми маємо 
факт розкриття реальної сутності демократичної 
форми правління, яка призвела до діючого занепаду 
стану України і українців. Детально описавши голо-
вні недоліки діючої демократичної форми правління 
державою, «Поступ» визначив зміни, які дозволяють 

ВІДКРИВАЄМО БІЗНЕС В УКРАЇНІ?

А РАПТОМ ІДЕЮ «ПОСТУПУ» ВКРАДУТЬ?

5025

«Демократію робили не 
для того, щоб люди жили 
добре. 
А для того, щоб багата 

буржуазія отримала змогу 
ставати владою. 
Чого вона зробити не 

могла за монархії. 
Тому нічого дивного».

Олександр Черниш
  член Ради ГО «Поступ»

Андрей Сметаненко
        член ГО «Поступ»

Олег Альохін
    член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://postup.org.ua/doktrina
https://postup.org.ua/doktrina#rozdil05
https://postup.org.ua/doktrina#rozdil05
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
https://www.facebook.com/andrey.smetanenko
https://www.facebook.com/aliokhin
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ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ГО «ПОСТУП». СКЛАДНО ПРО ПРОСТЕ

ЗМІНА СИСТЕМИ ВЛАДИ
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Як відомо, кожна організація веде якусь фінансову 
діяльність. В нашому випадку – це громадянська орга-
нізація, одним з джерел фінансування якої є членські 
внески. На даний момент сума місячного внеску стано-
вить 60 грн. Кількість членів 161. Тобто місячний прибу-
ток номінально 9660 грн. Багато це чи мало ? Можливо 
організація просто припинить своє існування, якщо не 
буде підвищувати суму внесків? І як кожен з членів 
організації може вплинути на цей процес?

Враховуючи те, що питання членських внесків є 
принциповим, слід розібратись в ньому детально.

ПО-ПЕРШЕ. Чому сума невелика? Погодьтесь, 60грн 
на місяць для працюючої людини незначна втрата. При-
тому, що лише поверхневий розрахунок показує, що 
організація проводить роботу, еквівалентну 300 тис. 
грн. Це грошовий еквівалент за роботу всіх членів, 
задіяних в процесі розвитку ГО «Поступ». І їх ніхто не 
компенсує. Так чому лише 60 грн. на місяць? Наша пози-
ція в цьому однозначна – членські внески призначені 

«Знову не ті». 
«Потрібні нові обличчя». 
«Мають прийти чесні і порядні». 
Саме такі та багато подібних висловів можна 

почути, коли обговорюють нашу сучасну полі-
тичну систему. Що ж таке відбувається у владі, 
коли: «рішучі, молоді, порядні, чесні та буд-які інші 
(потрібне підкреслити)» перетворюються в тих, 
кого знову варто «Геть!». Можливо треба щось змі-
нити? Знову старі обличчя на «нові  та порядні», чи 
вже розірвати це коло та змінити Систему?

Якщо не міняти саму систему, а тільки модернізувати 
демократію? Раптом всі обіцянки виконають, навіть, 
приборкають корупцію, і взагалі будуть, як в ідеалі 
пересічного «обивателя», чесними і порядними…

Зовні все буде, навіть, привабливо виглядати. Але 
чи дійсно це так?  Чи можливо це знову (як ми раніше 
казали) «тюнінг» «Запорожця» в примарній надії ство-
рити «Мерседес»?

Як би не виглядало «краще», ми не позбавимось голов-
них демократичних вад:

- відсутності відповідальності депутатів;
- безвідповідальності вибору громадян;

лише для покриття необхідних адміністративних витрат 
(оренда, зв’язок і т.д.), всі інші затрати компенсуються 
за рахунок безкоштовної праці членів організації. Тому 
внески мінімально можливі в розрахунку участі в роботі 
кожного з членів.

Ну і не треба забувати про незалежність, яку дає 
організації самозабезпечення. Якщо гроші хтось дає 
(олігарх, фонд), то натомість хоче щось отримати.

ПО-ДРУГЕ. Вчасна сплата щомісячних внесків в орга-
нізації є принциповим моментом, навіть, маніакальним. 
З боржниками зв’язуються і запитують, чи буде він пла-
тити внески і коли. Якщо він не хоче, то ніхто його не 
збирається змушувати платити. Нехай не платить. Його 
просто виключають з членів організації. Одночасно, 
якщо є об’єктивні причини не платити, то організація 
робить відстрочку на стільки, скільки потрібно. До речі, 
при вступі до організації кандидат пише заяву з про-
ханням про вступ і в ній дає згоду про сплату внесків. 
Хоча здавалось би, що принципового в 60 гривнях? Все 
просто. Якщо ми, як організація, не здатні адміністру-
вати маленьку (поки що) організацію в плані внесків, 
то як ми зможемо адмініструвати країну після приходу 
до влади. Якщо половина платить, а половина буде пла-
тити, коли схоче, то так само буде жити і країна.

- відсутності репрезентативності;
- залежності від культурного, освітнього рівня насе-

лення та рівня достатку.
На додаток до вад варто ще і вказати дієву схему фор-

мування демократичної влади: «гроші - вибори – прихід 
до влади – повернення грошей з прибутком». І ця демо-
кратична схема якраз і приводить до влади олігархію. 
Тобто олігархія - це природній наслідок демократичної 
системи влади. Взагалі як принцип формування такої 
системи влади.

Демократія не усуне ані ці вади, ані свою утворюючу 
схему, адже вся система на них базується. Тому всі ці 
покращення не будуть успіхом чи перемогою. Це лише 
звичайна «мильна бульбашка», яка може лопнути у будь-
який момент задля збагачення олігархів, що контро-
люють державу. Причому саме фінансові інтереси кон-
кретних осіб будуть чинником. Сучасна демократична 
влада більш «стабільна» та захищена від втручання 
народу та далека від громадян (та «влади народу»), чим 
більшість монархій минулого. І доки це не буде ліквідо-
вано, доти якісних змін в державі не відбудеться.

Але якщо ліквідовувати стару систему, то необхідно 
мати заміну. 

ПО-ПЕРШЕ, треба мати чіткий план, чітку модель 
нової системи влади. Окрім гасел та обіцянок така нова 
система повинна мати чітку ідеологію, план реформ, 
взагалі повну модель нової системи влади, та план пере-
ходу від старої на нову.

А РАПТОМ ІДЕЮ “ПОСТУПУ” ВКРАДУТЬ?
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Також це показує відповідальність кожного окремого 
члена перед організацією та дисциплінує його.

Існує ще одне джерело надходження коштів – це 
додаткові внески. Вони є добровільними і не мають ста-
лого розміру. Такий внесок показує моральну та матері-
альну підтримку організації. Хай це буде невелика сума 
або, навпаки, велика, вона буде однаково цінна.

Як підсумок, хочу дати відповідь на питання, яке може 
виникнути у читача так само, як і у мене воно з’явилось. 
Якщо член організації буде платити обов’язкові вне-
ски, та ще плюс велику суму додаткових внесків, то чи 
може він більше нічого не робити, не приймати участі в 
роботі? Відповідь однозначна – ні. Така людина нам не 
потрібна. Так, буде шкода втрачати таку фінансову під-
тримку, але нам потрібні люди, які працюють. Тобто, нам 
важливіше мати 1000 членів організації, які ПРАЦЮЮТЬ 
і платять мінімальні внески по 60,0 грн, ніж один чи 
декілька, які дають ті ж самі 60 тисяч грн.

________________________________________________

ПО-ДРУГЕ, має бути сила, яка впровадить нову сис-
тему у суспільство, яка є носієм та провідником такої 
ідеології. Це якраз і є масова ідеологічна організація.

І ТРЕТІЙ ЧИННИК - це підтримка народу. Підтримка 
народу дуже важлива, без неї нічого не досягти. Адже 
важко впровадити систему, якщо при ній не хочуть 
жити.

Коли виконуються всі три умови, то цього достатньо 
для зміни системи влади. Саме Системи, а не «косме-
тичні правки», що базуються на пустих обіцянках.

Ми пропонуємо нову систему, Громадянську Рес-
публіку, що ґрунтується на трьох постулатах:
1. Кожен громадянин має право брати участь в 

управлінні своєю державою особисто або через 
делегата.

2. Кожен громадянин зобов’язаний брати участь в 
управлінні своєю державою особисто або через 
делегата.

3. Управління державою здійснюється через сис-
тему громадянських рад, куди делегати делегу-
ються, а не обираються на виборах.

Тільки ліквідація демократії та впровадження Грома-
дянської Республіки можуть бути тими системними змі-
нами, що врятують Україну. Геть Демократію!

________________________________________________

покласти край безкарному розкраданню країни і ство-
рюють умови для її стрімкого розвитку. У Доктрині 
«Громадянська республіка» «Поступ» детально описав 
свій шлях приходу до влади і впровадження в країні 
нового державного ладу - Громадянської республіки. 
Усі, хто осмислив виявлені недоліки діючої демокра-
тичної системи правління, легко усвідомлюють необ-

хідність саме у зміні демократичної форми правління 
країною на Громадянську республіку. І чим ширша 
буде підтримка народу, тим легше буде здолати супро-
тив сил, які стануть цьому на заваді, бо об’єднана воля 
народу - це велика незламна сила.

А якщо хтось почне видавати ідею «Поступ» за 
власну та ще й почне втілювати її в життя, то це чудово, 

бо це прискорить нашу перемогу. Перемогу «Поступ» і 
всіх свідомих громадян країни. Єднаємось задля кра-
щої долі.

________________________________________________

Михайло Сімаченко
      член ГО «Поступ»

Кирил Соколов
  член Ради ГО «Поступ»
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