
ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Продовження на стор. 2

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

№ 881
21.10.20-27.10.20 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

28 
жовтня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

Канцелярія 
Голови Верховної 
Ради України 
відмовилася 
розглядати 
звернення про 
порушення 
права на свободу 
слова через те, 
що в зверненні 
була помилка 
однієї букви в 
прізвищі. Замість 
Разумкову, 
було написано 
Розумкову. 

Навіщо нам 
такі слуги 
народу?

Зараз в Україні проводяться місцеві вибори. Навколо 
цієї події точаться запеклі дискусії та обговорення щодо 
того, хто прийде до влади на місцевому рівні і чи відбу-
дуться зміни. Але що очікують громадяни від цих вибор-
чих перегонів?

Для того, щоб мати власну вибірку настроїв в Укра-
їні, громадянська організація «Поступ» провела власне 
соціологічне опитування. Респондентами були повно-
літні громадяни України, користувачі інтернету, адже 
опитування ми проводили в мережі Фейсбук.

Було поставлено наступне запитання: «ЧИ ЧЕКА-
ЄТЕ ВИ ЗМІН В КРАЇНІ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ 
ВИБОРІВ? ТАК, НІ І ЧОМУ?»

Було опитано 1710 респондентів. Серед них:
- 1578 респондентів взагалі не відповіли, або про-

ігнорували запитання.
- 132 респонденти надали відповідь. 

Перший висновок по опитуванню – як ми і прогно-
зували, відгук на соціологічні опитування в суспільстві 
становить близько десяти відсотків. 

Тепер переходимо до відповідей. Отже на запи-
тання: «Чи чекаєте Ви змін в країні після проведення 
місцевих виборів? Так, ні і чому?» відповіді респон-
дентів розподілились наступним чином:
- 68,1 % - зміни у країні пов’язують з позиції віри до 

дій влади; та/або ставленні до конкретних кандида-
тів.

- 17,5 % - дали відповідь без пояснень, або не по суті.
- 10,6 % - розуміють, що із сучасною системою влади 

щось не так, але причину визначити не можуть
- 3,8 % - розуміють, що нічого не зміниться в державі, 

поки не зміниться система влади. 
Отже ми розглянули всі відповіді. Враховуючи такі 

дані, необхідність зміни системи влади розуміють 
близько чотирьох відсотків. І близько 10 відсотків опи-
таних відчувають, що щось не так, але не можуть визна-

чити проблему. Це означає, що прибрати олігархію буде 
важко, адже люди не розуміють, що необхідно змінити 
систему влади.

Але для того, щоб повністю сформувати картину 
для себе, ми провели аналогічне опитування і все-
редині нашої громадянської організації «Поступ». 
Ставилось ідентичне запитання..

Із 136 відповідей в «Поступі» трохи більше 35% 
відповіли щодо необхідності зміни системи влади.

Підводимо підсумки цієї акції. Хоча і питання було 
про очікування змін після виборів, але метою опиту-
вання було визначити який відсоток громадян розуміє 
що головню проблемою в державі є відсутність зміни 
системи влади. Це по-перше.

По-друге, мми визначили, як впливає наша грома-
дянська ідеологія на суспільство. Якщо серед звичай-
них громадян бажання зміни системи влади, складає 
біля 4 відсотків, то серед тих, хто вже стикнувся із гро-
мадянською ідеологією – вже 35 відсотків. 

Головною метою громадянської організації «Поступ» є 
побудова Великої України. Але щоб це відбулося, суспіль-

ЧИ ЧЕКАЄТЕ ВИ ЗМІН В КРАЇНІ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ 
ВИБОРІВ?

Кирил Соколов
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
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ство має бути охопленим бажанням рухатись цим шля-
хом. Зрозуміло, що цього і так хоче більшість громадян. 
Але це майже неможливо до тих пір, поки суспільство не 
зрозуміє причину, що не дає це зробити. Причина –  це 
правління олігархії. Для того щоб щось змінити, треба 
змінити систему влади. А саме ліквідувати демокра-

«Жизнь без армии — 
это всё равно, что любовь в резинке:

движение есть, прогресса нет» 
(цитата з фільму ДМБ).

З покон віку в нас виховували поняття, що чоловік 
- це захисник Батьківщини, родини, дружини, дітей та 
всього того, за що варто битися. В 2006 році, коли я 
закінчив інститут, я пішов в армію і пройшов строкову 
службу в лавах ЗСУ. Що я хочу сказати, якби сьогодні 
мені запропонували змінити цей час мого життя, я би 
відповів відмовою провести такі зміни, і ось чому:

По-перше, рішення піти в армію я прийняв сам. У 
військоматі, навіть, чинили перепони, тому що юристи, а 

Субсидія(лат. — допомога, підтримка) — вид 
допомоги, що надається з державного або місцевого 
бюджетів як юридичним, так і фізичним особам пере-
важно у грошовій формі з метою забезпечення чи від-
шкодування непередбачуваних матеріальних втрат 
внаслідок певних негативних явищ (безробіття, 
інфляційні процеси, проживання за межею бідності 
тощо), а також фінансової або іншої підтримки та 
стимулювання певної діяльності (наприклад, науки, 
перекваліфікації кадрів, малого бізнесу, експорту 
товарів тощо).

Тобто, виходячи з термінології, отримання субсидії 
має бути позитивним фактом. Але житлова субсидія, що 
надається домогосподарствам на покриття комунальних 
витрат з початку їх стрімкого подорожчання стала пред-
метом негативних обговорень. З однієї сторони, під-
твердження фінансового стану шляхом подання декла-
рації це справедливо, тому що безповоротна допомога 
завжди пов’язана з тим, що платоспроможні громадяни 
також будуть намагатись її отримати. З іншої – для її 
отримання людина має доводити постійно, що вона мало-
забезпечена, неплатоспроможна, знаходиться за межею 
бідності. На підвищення плати за ЖКП вплинуло стрімке 
економічно не обґрунтоване подорожчання енергоносіїв 
(природний газ та електроенергія), падіння обсягів спо-
живання води та енергоносіїв, при цьому якість надання 
послуг погіршилась, комунікації зношені, в їх поліпшення 

тичну формулу влади: «ГРОШІ >> ВИБОРИ >> ПРИХІД ДО 
ВЛАДИ >> ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ >> ЗНОВУ 
ВИБОРИ».

Наше зовнішнє і внутрішнє опитування показали, що 
серед членів «Поступу» громадян, що розуміють необ-
хідність змінити систему влади більше майже на поря-

ще більше з досвідом роботи (я на той час пропрацював 
юрисконсультом в одній компанії 2 роки, навчаючись 
заочно) в армії не потрібні, бо вони обговорюють та 
уточнюють накази.

Але я з цим всім впорався і потрапив у військову 
частину, яка була відома тим, що в роки ВВВ наш полк 
дійшов до Берліна. Так ось, там я зустрів молодих сер-
жантів, офіцерів тощо. Так, було досить важко перело-
мити себе, що людина, якій ледве виповнилось 19 років, 
а деяким було і 18, вказує мені, що робити і як.

Хочу сказати, що дідівщина була, але вона полягала в 
тому, що за уставом мали розповідати, що і як зробити 
десятки разів, а по дідівщині дали підзатильник, кілька 
матюків і все майже до усіх дійшло.

Головне завдання в армії було навчити нас захищати 
свою Батьківщину, бути взірцем для інших, отримати 
професії, яку можна використати і у цивільному житті.

І, найголовніше, армія дала мені впевненості в тому, 
що коли прийде ворог, я знатиму, що робити і як.

кошти не вкладаються. Найдорожчі послуги – за опа-
лення та гарячу воду. Проте кожний знає ситуацію, коли 
для отримання саме гарячої води необхідно злити пів-
куба, за опалення незалежно від того, тепло чи холодно 
у помешканні, вимушений платити по виставленому 
рахунку, деталізація витрат в якому відсутня.

Субсидії давно стали засобом перерахунку (а точ-
ніше грабунком) коштів з бюджету до підприємств, які 
є монополістами в сфері надання комунальних послуг, і 
декларують в більшості постійні збитки, але з пристой-
ною оплатою топ-менеджменту. Тобто сьогодні субсидія 
вигідна компаніям монополістам на ринку комунпослуг, 
бо вони легально заробляють великі кошти на покритті 
з бюджету тарифів. Субсидія сьогодні - це грабунок дер-
жавного бюджету.

В теперішній час більшість населення дійсно збідніла, 
тому потребує реальної допомоги. Отримання допомоги 
можливе з різних джерел – держава, благодійні організа-
ції, родичі. Мотивація такої допомоги різна. Держава має 
першочерговий обов’язок щодо безповоротної допомоги, 
інші мають або моральні, або комерційні підстави для 
виконання такого обов’язку. Виникають ситуації, коли 
люди відмовляються від підтримки власних родичів, але 
претендують на спадщину. Тому було б справедливо, якби 
суб’єкти, які здійснювали матеріальну підтримку, в тому 
числі і держава, отримували право на спадщину.

Давайте розглянемо конкретний приклад.
Уявімо реальну українську сім’ю – є будинок (або 

квартира) великий, його оформляють на бабусю і в нього 
прописують (реєструють) лише стареньку бабусю пенсі-
онерку, всі інші члени родини там проживають реально, 
але не зареєстровані. При цьому сама бабуся там може 
взагалі не проживати. Бабуся подає документи на суб-
сидію і отримує її. Таким чином держава платить кому-
налку за бідну бабусю та хитрих небідних її родичів. Це 
ж несправедливо!!! Але по закону наче все норма. То 

док (майже в 10 разів), ніж в суспільстві. 
Це означає, що нам необхідно посилювати нашу про-

паганду і доводити до громадян умови при яких мож-
ливо змінити систему влади.

Разом до перемоги! За Велику Україну!
________________________________________________

Наша доктрина «Громадянська республіка» чітко 
визначає, що «Кожен громадянин має бути готовий обо-
роняти свою країну. У випадку агресії вся країна стає 
армією, вся територія країни стає «театром» бойових 
дій чи партизанської боротьби. Але до агресії слід готу-
ватися постійно. Історична мудрість каже: “Хочеш жити 
в мирі — готуйся до війни.” Якщо ми завжди будемо до 
неї готові, то її ніколи не буде. Це означає, що військова 
підготовка повинна проводитися завжди і всі в ній 
мають брати участь незалежно від соціального статусу 
чи посади».

При цьому хочу звернути увагу, що для створення 
військових професіоналів, їх потрібно звідкись залу-
чати, строкова служба в армії саме те.

Підсумовуючи, я скажу так, в цілому армію (строкову 
службу) бояться ті, хто її не пройшов, натомість ті, хто 
служив (в більшості своїй), можуть і готові пройти ту 
школу ще раз, як чоловіки, так і жінки!
________________________________________________

чому б не запропонувати бабусі «одинокій» продати свій 
будинок і переїхати в квартиру маленьку, а за залишкові 
кошти жити. Не хоче вона? То тоді пропонуємо їй офор-
мити спадщину на користь держави, щоб після її смерті 
можна було компенсувати всі витрати на субсидії. Це 
було б справедливо. Не хоче? Ну тоді хай шукає своїх 
родичів і домовляється про оплату комуналки ними, як 
спадкоємцями, адже після смерті все залишиться їм. Не 
хочуть вони платити за бабусю? Ну тоді держава має 
забрати її в будинок пристарілих з довічним утриманням, 
а будинок продати на аукціоні. Ніяк не хочуть? Ну тоді 
НІЯКИХ субсидій!!!

Звичайно, цей приклад не варто розглядати як уніфі-
кований для всіх випадків субсидіювання. Звичайно, є 
реально бідні бабусі, бідні цілі родини, є родини з інва-
лідами і просто хронічно хворими. В кожному такому 
випадку треба розбиратись. А щоб хитрих громадян було 
менше, то треба ввести жорстку адміністративну відпові-
дальність. Обманув державу і це довели – виплачуєш всі 
суми допомоги і зверху штраф потрійний.

Якою б бідною не була людина чи родина, провина 
держави лише на половину, інша половина провини 
виключно на людині (бо вона погано вчилась, не отри-
мала професію, лінива, питуща, наркоман і т.д.). Держава 
має допомагати і брати на утримання лише дуже обме-
жені категорії громадян – інваліди, важко хворі!!! Всі 
інші мають знати, що «халяви» не буде, і кожен повинен 
думати сам про себе і свою родину.

На останок зауважимо, що держава має створю-
вати сприятливі умови для розвитку економіки, для 
навчання, для соціальної адаптації українців. 

Саме такий курс прописано в Доктрині ГРОМАДЯН-
СЬКА РЕСПУБЛІКА.

________________________________________________

ЧИ ЧЕКАЄТЕ ВИ ЗМІН В КРАЇНІ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ 
ВИБОРІВ? ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ГРОМАДЯНИН Є ЗАХИСНИКОМ БАТЬКІВЩИНИ!
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