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№ 888
09.12.20-15.12.20 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

16 
грудня

РОЗВИТОК
ГАЗЕТИ «ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА»

МІСЦЕВІ ВИБОРИ

ПРО ЗБРОЮ
ЧОМУ Я ВВАЖАЮ, ЩО НАЯВНІСТЬ ЗБРОЇ В КОЖНОМУ ДОМІ - ЦЕ ПРАВИЛЬНО ТА НЕОБХІДНО…

Чергові місцеві вибори позаду. Знову ми обрали цілу 
плеяду «міцних господарників», «нових облич», «відпо-
відальних менеджерів» та інших, без сумніву, достойних 
людей. Але ми не будемо опускатись до розбору пер-
соналій, а розглянем всю ситуацію в цілому. Чи взагалі 
має сенс саме так обирати голів і депутатів міст, місте-
чок та сіл? 

Саме в демократичний спосіб ми раз на кілька років 
обираємо місцеву владу. Місцеву владу, від якої буде 
залежати розподілення і використання місцевих (тобто 
наших з вами) бюджетів.  Поки що не всім зрозуміло, до 
чого це я пишу. Ми ж ніколи, власне, іншого і не бачили. 
Завжди ж так і було. Обрали поважних людей з поміж 
громади і хай собі керують, а ми будемо своє робити 
аж до наступних виборів. То все питання до обранців. 
Може керують погано, може крадуть багато, або просто 
не щастить. Але давайте подивимось на ситуацію з міс-
цевими виборами в цілому. Так би мовити, в системному 
масштабі визначимо всі недоліки цього процесу. 

«Ті, хто не обзавівся своїми мечами,
впадуть під ударами чужих».

Джон Рональд Руел Толкін
«Володар Перстнів»

Бажання навчитись володіти та поводитись зі зброєю 
приходить до нас з дитинства.

Майже кожен в дитинстві грав з пістолетом, шаблею 
тощо. Уявляв себе маршалом, генералом, поліцейським, 
розбійником, піратом… Але коли став дорослим, зрозу-
мів, а вірніше нав’язали, що зброя - це погано, ти можеш 
когось поранити. Для твого захисту є поліція, армія, 

По перше - це вкрай низька репрезентативність. 
Скільки голосів набрав кандидат, що переміг по Вашому 
виборчому округу? А куди поділися голоси за інших кан-
дидатів? Правильно. В нікуди. Просто згоріли.

По друге – це абсолютна незалежність обранця 
після виборів від тих, хто його обрав. Закінчи-
лися солодкі обіцянки і зустрічі з людьми. А нато-
мість почався «робочий процес», в якому у вас немає, 
навіть, дорадчого голосу, а новоспечені депутати і мери 
роблять все на власний розсуд.

По третє – людська непідготовленість до того, що 
раз на кілька років нам треба робити важливий полі-
тичний вибір, до якого ми, прості люди, об’єктивно 
не готові. От хто з вас, шановні читачі, може назвати 
хоч половину назв депутатських комісій свого міста чи 
села? А повноваження голови місцевої ради? Отож…

І на завершення, «вишенька на торті» - політично-
економічна схема «ГРОШІ – ВИБОРИ – ВЛАДА –
ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ». Ця схема 
справедлива для будь-якого демократичного процесу. 
Це нагадує процес продажу нам якоїсь одноразової 
послуги. Спочатку обирають дату, коли ми всі мусимо 
зробити вибір. Потім послугу рекламують. Витрачають 
чималі гроші на рекламні технології, PR і організаційні 

вони тебе захистять, а ти сам повинен просто чекати.
Та хіба сьогоднішня статистика не показує зовсім інше?
13:24 25-10-2020 «Грабіжники у формі поліції під-

стрелили кандидата в депутати на Сумщині»
09:54 16-10-2020 «Під час пограбування будинку в 

Брюховичах вбили господаря. Мечеслав Жеребецький 
помер внаслідок катувань, грабіжники забрали велику 
суму грошей»

19:56 13-10-2020 «Поліція затримала у центрі Києва 
двох іноземців за збройне пограбування»

19:25 04-09-2020 «Грабіжники відібрали у підпри-
ємця 1,2 млн доларів під час розбою в Харкові»

13:11 27-08-2020 «Банду на чолі з депутатом суди-
тимуть за розбій і викрадення іноземців на Закарпатті»

І таких прикладів безліч… Хочеш себе захистити, ти 
маєш зробити це сам, твоє життя і життя твоїх близьких 
залежить тільки від тебе.

роботи. І та компанія, яка рекламується найкраще, 
забирає головний приз – можливість повернути витра-
чені чималі гроші із шаленим прибутком. Задумайтесь, 
скільки коштує один білборд чи сітілайт на період вибо-
рів? А друковані матеріали? А штаби (офіс на 7-15 пра-
цівників)? І все це оплатимо ми з вами… тільки після 
виборів.

Змінити ситуацію на краще може тільки нова система 
формування влади, а не нові обличчя. І такі системи 
є! Особисто ми пропонуємо меритократичну систему – 
Громадянська Республіка. Ознайомитися з нею можна 
на сайті громадянської організації «Поступ», а задати 
уточнюючі питання чи попросити додатково пояснити 
певні моменти можна на сторінці «Поступ» у Facebook. 

Не зволікайте! Чим більше людей дізнається про 
Громадянську Республіку, тим раніше політика знову 
стане політикою, а не вигідним бізнесом для олігархів.

________________________________________________

Єдине, що я вважаю важливим, це людина, яка хоче 
володіти зброєю (вогнепальною/бойовою), повинна 
обов’язково пройти строкову службу в армії або поліції. 
Хочеш зброю - йди служи, не хочеш служити, не треба 
тобі і зброї, якщо в тебе немає «тяги захистити Батьків-
щину, як ти збираєшся захищати свою родину?

В нашій доктрині сказано наступне «Ті, хто з різних 
причин не можуть тримати зброю в руках, теж повинні 
бути захисниками».

Отже, вміти та знати, як поводитись зі зброєю, в наш 
час не привілей, а обов’язок.

Дозвіл на володіння бойовою зброєю особистого 
захисту (пістолетом) це має бути обов’язком держави.

Як висновок хочу сказати виразом Юнака Англійця 
з книги «Алхімік» Пауло Коельо:

— Навіщо тобі револьвер?
— Щоб навчитись довіряти людям.

________________________________________________

«Будь-яка Демократія рано чи 
пізно стає Олігархією!»

Роберт Міхельс, 
1876-1936рр.

один з найвидатніших соціологів 
першоїй половини XX століття

Даниїл Лемешко
  член Ради ГО «Поступ»

Дмитро Каленюк
   член ГО «Поступ»

За власним бажанням вийшла з організації 
Приблуда Л.М.

Станом на 11.12.20 в ГО «Поступ» 158 членів

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004650271990
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КАК Я ПРИЕХАЛА В МЕКСИКУ. ИЛИ КОРОНАВИРУС И МЕКСИКА

ХТО ФІНАНСУЄ ГО «ПОСТУП»

Мое путешествие в Мексику оказалось достаточно 
успешным, не учитывая уровень стресса при подготовке к 
пересечению границ, задержки на паспортном контроле, 
пропущенный рейс и ночевку в аэропорту Мехико. Тем не 
менее, я была счастлива наконец-то проделать весь путь 
в непростые коронавирусные времена и приземлиться 
в пункте назначения. Тут и ждали меня самые большие 
удивления, связанные с темой отношения к коронавирусу 
в Мехико. 

Для начала немного статистики. Мексика - страна с 
126 миллионами жителей, где достаточно низкий уро-
вень заболевания на сегодня, около 6426 случаев в 
день (данные на 20.11), наблюдается тенденция роста. 
В целом в стране проводится политика сдерживания 
распространения заболевания, например, обязательно 
ношение маски при входе в торговые центры, измере-
ние температуры, дезинфекция рук. Маска здесь как 
часть обязательной верхней одежды; на улице невоз-
можно встретить человека с открытым лицом. То же 
относится к водителям такси, и, самое главное, ко всем 
гражданам, которые соблюдают масочный режим с ещё 
большим рвением, чем СМИ или власть. 

По приезду я стала договариваться о встречах со сво-
ими мексиканскими друзьями, но каково же было удив-
ление, когда мне стали отвечать: «ну ты же сейчас дома, 
да?» или «стало быть, когда мы можем встретиться... 
э-э-э... примерно через 10 дней?», «через 2 недели, 
если все будет хорошо». И так буквально каждый! На 
самом деле официально Мексика не требует самоизо-
ляции 2 недели по приезду вне зависимости от страны, 
из которой вы прибыли. Но! Эту изоляцию гласно и 
негласно поддерживает все население. Это было для 
меня большим удивлением. Мои доводы в пользу того, 
что я не больна и у меня нет симптомов, что я чувствую 

Одним з частих питань, які задають співрозмовники 
під час знайомства з ГО «Поступ», – це звідки у Вас гроші 
і хто Вам платить. Зрозуміло, що приказка “Хто платить, 
той і замовляє музику” завжди актуальна, особливо в наш 
час продажності політиків. Продаються всі і всім. Навіть, 
ті, що кричать про свою незалежність, через деякий час 
виявляються чиїмось “проектом”. Тому питання резонне.

Розглянемо затрати організації. Спочатку треба вка-
зати щомісячну суму необхідних адміністративних витрат 
організації (оренда, зв’язок, заробітна плата необхідних 
для ГО посад і т.д.). Вона становить приблизно 6 тис. грн. 
Це мінімум, який потрібен для існування організації. 

Проте є інша сума, значно важливіша за офіційну і її 
лише приблизний розмір показує, що організація прово-
дить роботу, еквівалентну 300 тис. грн. в місяць. Це гро-
шовий еквівалент за роботу всіх членів, задіяних в про-
цесі розвитку ГО «Поступ». Організація кожного тижня 
випускає газету “Громадянська республіка”, проводить 
роботу в соціальних мережах (зокрема, в Facebook), ство-
рює відео-контент, створена і підтримується офіційна 

себя хорошо, никак не влияли на мнение местных 
граждан, и я поинтересовалась, почему так? Основной 
мотив - самозащита и забота о согражданах. Да, ты 
можешь быть не болен, а можешь быть переносчиком, 
и мексиканцы предпочитают «play it safe» (перестрахо-
ваться), чем рисковать. Так же здесь заложена социаль-
ная составляющая заботы о ближнем: в Мексике культ 
семьи, и семьи, как правило, большие, поэтому эгоизм и 
центрирование на себе не приветствуется.

 В итоге я провела все 14 дней изоляции одна. 
Ездила за продуктами, готовила еду, смотрела Netflix, 
раскладывала по кучкам привезённые с Украины 
конфеты и сувениры на подарки... Конечно, я все-таки 
встретилась с моими друзьями, просто гораздо позже, 

сторінка «Поступ» в мережі і т.д. Скільки коштує робота 
журналіста, який напише статтю в газету, або робота 
редактора газети або відео-режисера? В кінці кінців, ми 
всі цінуємо свій час, а всі перелічені вище роботи вико-
нуються поступовцями саме в вільний час, коли можна 
було б посидіти з дітьми або просто полежати на дивані.

То хто ж фінансує «Поступ» ? Все дуже просто. Осно-
вним і єдиним (поки що) джерелом фінансування є член-
ські внески. На даний момент сума місячного внеску 
становить 60 грн (25 грн. - для непрацюючих). Кількість 
членів 158. Тобто місячний прибуток 9480 грн. Так ця 
сума покриває лише ті самі мінімальні адмін. витрати. 
Також вітаються добровільні додаткові внески. Вони не 
мають сталого розміру. Такий внесок показує моральну 
та матеріальну підтримку організації. А як же тоді 
робота членів організації ? Хто компенсує її? Ці затрати 
компенсуються за рахунок безкоштовної праці членів 
організації. Якщо взяти загальну суму адмін. затрат та 
компенсація за роботу членам організації, то членські 
внески компенсували б заледве 5% від цієї суми. То 
може варто ставити питання по іншому? А чи фінан-
сується ГО «Поступ» взагалі? Але незалежність коштує 
дорого, тому ГО «Поступ» не фінансується з кишені олі-
гархів і може пропагувати ідею Громадянської респу-
бліки та усунення олігархії від влади прямо і відкрито.

чем я себе это представляла. Мы сидели и пили кофе в 
торговом центре, соблюдая дистанцию, пусть она и была 
вдвое меньше, чем полтора метра.... 

И я не знаю, какой не-скептический вывод можно 
сделать из этой довольно неординарной истории отно-
шения к коронавирусу. Будучи гостем в этой стране, я 
искренне радовалась, что мои 14 дней самоизоляции 
наконец-то прошли.

П.С. на счёт общего вывода, постаралась не делать 
ни в ту, ни в другую сторону, чисто для информации 
заметка получилась.

________________________________________________

P.S. Правду кажучи, якщо надійде пропозиція надати 
певну суму в вигляді фінансової допомоги, то організа-
ція звісно від неї не відмовиться, але благодійник пови-
нен бути готовий до того, що його гроші ніяк не вплинуть 
на кінцеву мету і методи її досягнення. Тому, мабуть, 
поки що таких пропозицій і не надходило. Невигідно 
олігархам втрачати те, за рахунок чого і були отримані 
їх статки.

Коментар

Максим Твердохліб
голова Ради  ГО «Поступ»
Єдине, щоб я поправив, то це суму щомісячного 

доходу. Так, номінально має бути 60*158=9480 грн. 
Але по факту значно менше. Бо біля десятка людей 
у нас мають відстрочку сплати внесків з різних при-
чин. Також деякі регулярно затримують сплату вне-
сків. Крім того, багато сплачує не 60 грн. в місяць, а 
по 25 грн, як пенсіонер чи безробітний, чи по окремому 
рішенню Виконкому, зважаючи на фінансові труднощі 
людини. Тому реальні сума внесків біля 7000 грн., а не 
9480 грн.
________________________________________________

Олена Євстаф’єва
член ГО «Поступ»

На этом мексиканском фото видно мишку и Чиполлино в масках

Михайло Сімаченко
      член ГО «Поступ»
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