
ЯКБИ СВИНІ МОГЛИ ГОЛОСУВАТИ, 
ВОНИ ЗАВЖДИ ОБИРАЛИ Б ЛЮДИНУ 
З ВІДРОМ ЇЖІ, 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, СКІЛЬКИ СВИНЕЙ 
ВОНА ВЖЕ ЗАРІЗАЛА В ЗАГОНІ ПО СУСІДСТВУ

 
Орсон Скотт Кард

американський письменник-фантаст

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»)

№ 883
04.11.20-10.11.20 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.
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Можна часто почути: Навіщо мені займатися політи-
кою? Олігархічні ЗМІ нав’язують нам думку: «Політика – 
справа брудна! Це не для чесних і нормальних!» І багато 
хто ведеться на ці маніпуляції.

В результаті життя в країні йде немов би двома пара-
лельними шляхами: політики – окремо, прості люди – 
окремо. Мало хто хоче займатися «брудною справою», 
тож ігнорує і політичне життя, і вибори, переймаючись 
лише особистими проблемами.

А ті, хто нав’язали ці стереотипи, задоволено поти-
рають руки: вони самі все вирішать за нас! І потім це 
впливатиме на життя кожного. Бо, навіть, диктатори 
спираються на волю народу – на підтримку лояльної 
частини та мовчазну згоду пасивної більшості.

Пасивність – це зручна психологічна пастка: нічим не 
займатися, щоб ні за що не відповідати. Це «завчасна 
безпорадність» – коли люди мають сили, але нічого 
не змінюють, бо не вірять, що це можливо. Тоталітарні 
режими привчають громадян до безпорадності, щоб ті 
не відчули свої можливості та не стали загрозою владі.

Але з цього є вихід. Перемогти безпорадність може 
спільне вирішення проблем, коли люди бачать реальні 
результати на цьому шляху. Довгий час люди не від-

чували свій вклад у події, бо все вирішувалося десь 
нагорі. Зараз із початком децентралізації в країні ство-
рюється чудова нагода – взяти відповідальність на себе 
та відчути зміни на місцевому рівні. Це чудова нагода 
добитися зримих результатів у власному районі чи місті, 
а не лаяти погану владу десь там нагорі, нічого при 
цьому не роблячи.

Політика – це не щось далеке, за стінами Верхо-
вної Ради чи Кабміну. Вона – у власному дворі, сквері, 
в дорозі біля дому. Політика – у знанні кожного, куди 
йдуть місцеві бюджети і хто ними розпоряджається. 
Якщо люди не почнуть цим займатися, то ні президент, 
ні депутати їм не допоможуть.

Громадянська республіка починається знизу! З актив-
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НАВІЩО МЕНІ ЗАЙМАТИСЯ ПОЛІТИКОЮ?
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН НА ПРИКЛАДІ СИНГАПУРУА

ної участі у місцевому самоврядуванні. А вже зробивши 
владу на місцях вільною від корупції і підконтрольною 
собі, громадянам стане набагато ясніше, як навести лад 
і в Україні загалом.

Коментар до статті
 

Теза, що «Громадянська республіка починається 
знизу! З активної участі у місцевому самоврядуванні» 
принципово невірна. 

На місцевому рівні нічого не починалось і нічого не 
може починатись. В усіх країнах всіх часів ступінь роз-
витку місцевого самоврядування завжди був результа-
том делегування повноважень зверху - донизу. Іноді 
теоретики-утопісти кажуть, що наверх народ передає 
повноваження стільки, скільки сам вирішить. Це все 
дурня. Є два варіанти: коли «влада є», та коли «влади 
нема». Мається на увазі центральна влада. Так от, якщо 
«влада є», то вона сама вирішує, скільки повноважень 
передати вниз. Звичайно, для того, щоб подобатись 

Говорячи про соціальну захищеність громадян май-
бутньої громадянської республіки, ми говоримо про 
те, що кожен громадянин та мешканець республіки 
зобов’язаний піклуватися про особисте матеріальне і 
фінансове благополуччя. Загальне страхування пови-
нно стати фундаментом фінансової безпеки і соціаль-
ної захищеності. Кожен громадянин приймає активну 
участь в побудові економічно потужної держави - Русь-
Україна. Це взаємопов’язаний процес. Але як це могло 
б виглядати на практиці? Цікавий досвід Сінгапура. 
Лі-Куан-Ю вдалося з’єднати воєдино мрію кожної 
людини про власний будинок з такими, здавалося б, 
далекими в цьому відношенні питаннями, як охорона 
здоров’я і пенсійне забезпечення.  

У своїй книзі він пише: «Моєю головною турбо-
тою було забезпечення кожному громадянину його 
частки в багатстві країни і місця в її майбутньому. 
Я хотів, щоб наше суспільство складалося з домов-
ласників. ... Я був переконаний, що якби кожна сім’я 
володіла житлом, то це зробило б ситуацію в країні 
більш стабільною.»  

Як це вдалося здійснити?
Ще колоніальний уряд Сінгапуру створив Цен-

тральний фонд соціального забезпечення (ЦФСЗ), 
задуманий як проста пенсійна ощадна система. 
Працівник і роботодавець щомісяця вносили по 5% 
від заробітної плати, що давало працівнику можли-
вість при досягненні 55 років отримати накопичені 
кошти. Для системи пенсійного забезпечення цього 
було недостатньо. Було вирішено розширити цю 
обов’язкову ощадну схему і перетворити її в фонд, 
який дозволив би кожному учаснику стати власни-
ком житла. З 1968 року суми відрахувань громадян в 

піплу, влада іноді робить спектаклі. На кшталт того, що 
ось народ буде сам вирішувати, що і як правити на місці. 
Референдуми іноді проводять, якісь закони впроваджу-
ють, якість регіональні онлайн псевдоуправління. Все 
це чухня. На місцях завжди правлять еліти. А самі еліти 
завжди залежать від центральної влади. Чим сильніша 
влада - тим більше залежать. Якщо влада стає слабкою, 
то еліти починають себе чухати більш вільно. Але це вже 
шлях до втрати державності та сепаратизму. Найбільшу 
комедію із місцевим самоврядуванням нам демонстру-
ють США. Які вже більше 200 років дурачать світ, що 
штати у них самостійні. Ніякої самостійності там ніколи 
не було. Бо як тільки з’явиться, зразу перестануть 
існувати США. Штати у них самостійні рівно настільки, 
наскільки їм дозволяє центр.

В Україні все так само. Децентралізація не має нія-
кого відношення до самоврядування. Просто центр 
передає певні повноваження до місцевих еліт. Бо це 
логічно. Бо ЖЕКами чи місцевими школами чи лікар-
нями краще керувати на місці, ніж з Банкової. Знову 
таки, повноважень передають рівно стільки, скільки 
вирішить центр, а не «місцеві еліти заберуть». А про-
стий піпл, як нічого не вирішував раніше, так нічого не 
вирішує і при «децентралізації».

________________________________________________

ЦФСЗ почали поступово збільшувати, прив’язуючи їх 
до зростання заробітної плати. Було дозволено при 
досягненні певної суми на сумарних рахунках членів 
сім’ї  знімати частину грошей для оплати першого 25% 
-го внеску на покупку власного будинку або квартири. 
Уряд гарантував вкрай вигідний іпотечний кредит. Це 
мотивувало всіх відкладати в ЦФСЗ більше. Через 
покоління це стало просто звичкою. Сам фонд ЦФСЗ 
демонстрував хороші результати інвестиційної діяль-
ності. Економіка зростала. А для економіки країни 
життєво важливо було мати в обороті «довгі гроші». 
Саме цю роль і виконував ЦФСЗ.

До середини 70-х років у фонді накопичилися значні 
кошти, що стало основою фінансової стабільності кра-
їни і було вирішено питання охорони здоров’я так же 
пов’язати з ЦФСЗ.

Починаючи з 1977 року було введено в дію рішення 
уряду про те, що всі члени ЦФСЗ повинні відкладати 1% 
їх щомісячного доходу на спеціальний рахунок, який міг 
використовуватися для часткової оплати їх особистих 
медичних витрат і витрат членів їх сімей. Поступово 
розмір цього внеску був збільшений до 6%. Часткова 
оплата медичних послуг пацієнтами запобігала марно-
тратству.

З 1984 року була впроваджена система «Медісейв». 
На рахунках в ЦФСЗ накопичилися неабиякі суми і з 
1986 року було введено верхню межу індивідуального 
рахунку на рівні 15000 сінгапурських доларів. Заоща-
дження, що перевищували цю суму, могли використову-
ватися для виплати житлової позики або інших інвес-
тицій. Тобто громадянам ставало невигідно хворіти! По 
країні покотився бум різних програм із втілення здоро-
вого способу життя.

Таким чином, до 1990р. була досягнута ситуація, коли 
всі нужденні отримували необхідну медичну допомогу, і 
в бюджеті «... не було ні значного витоку ресурсів на 
утримання системи охорони здоров’я, ні довгих черг 
пацієнтів на операцію».

У підсумку, уряду Лі-Куан-Ю вдалося вирішити 
кілька життєво важливих для країни завдань:

1. Залучення постійного притоку інвестицій в еко-
номіку країни. На момент 1986 року добровільні від-
рахування сінгапурців в ЦФСЗ становили в середньому 
40% від їх зарплат, а до 1998 року кожен дорослий сін-
гапурець був учасником фонду. Вартість активів ЦФСЗ 
в 1998 році дорівнювала 85 мільярдам сінгапурських 
доларів, не рахуючи 80 мільярдів сінгапурських доларів, 
використаних на покупку житла, приватної власності 
та інвестицій в цінні папери. Все це дозволило уряду 
інвестувати в розвиток інфраструктури: доріг, мостів, 
аеропортів, контейнерних портів, електростанцій, водо-
сховищ та метрополітену.

2. Рішення пенсійного питання. Практично кожен пра-
цівник мав свій особистий пенсійний фонд. У разі його 
смерті, заощадження, накопичені працівником на рахунку 
в ЦФСЗ, виплачувались спадкоємцям відповідно із запові-
том, без жодних затримок і судових формальностей.

3. Створення однієї з найефективніших систем охорони 
здоров’я в світі, де кожен громадянин не лише міг розра-
ховувати на кваліфіковану медичну допомогу, а й був вмо-
тивований на підтримку себе в здоровій фізичній формі.

4. Виховання особистої відповідальності кожного 
громадянина щодо забезпечення гідного рівня життя 
в пенсійному віці та щодо збереження та підтримання 
поточного рівня життя себе і своєї сім’ї. Здорова нація - 
запорука процвітання держави.

Чи можливо впровадження подібного досвіду в Укра-
їні. Думаю, ТАК! За однієї умови: якщо ті, хто прийма-
ють доленосні рішення, думають не про власні гаманці 
та майбутнє благополуччя своєї родини, а стануть 
пов’язувати власне благополуччя і добробут з добро-
бутом своєї країни і суспільства в цілому. Але в умовах 
олігархічної демократії в Україні це не можливо!

Геть демократію!
Даєш Громадянську республіку!

________________________________________________

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

У ПРОЦЕСІ РОБОТИ ПО 
ЗАЛУЧЕННЮ НОВИХ ЛЮДЕЙ 
В ОРГАНІЗАЦІЮ «ПОСТУП» 
ОТРИМУЄМО ЦІКАВІ 
ПИТАННЯ, ЯКІ І ПРОПОНУЄМО 
ВАМ РАЗОМ З ВІДПОВІДДЮ.

Питання:
Питання по другому недоліку демократії «Демо-

кратія породжує повну безвідповідальність грома-
дян за свій вибір. А це призводить до безвідпові-
дального вибору».

Що можна запропонувати в цій ситуації? Проце-
дурно. Було б непогано під пунктом критики одразу 
пропонувати шлях і метод вирішення.

Відповідь:
Максим Твердохліб

Будь-які процедурні виправлення будь-якого з 
чотирьох пунктів недоліків носять характер поліп-
шення демократичної системи. Ніякі поліпшення 
не будуть давати ефекту, поки буде діяти система: 
«гроші - вибори - прихід до влади - повернення гро-
шей із прибутком». Тому ми і не займаємось поліп-
шенням і не пропонуємо тут нічого. Ми принципово 
хочемо змінити всю систему, без будь-яких поліп-
шень. І саме це запропоновано в четвертому розділі 
Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА».

Виталий Мельник
     член ГО «Поступ»
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