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ПОДІЛ ВЛАДИ НА ТРИ ГІЛКИ – ЦЕ ГАРНО ЧИ ПОГАНО?А

Сьогодні дуже багато громадян, не особливо заду-
муючись, вам із впевненістю скажуть, що розподіл 
влади на три незалежні гілки (судову, законодавчу і 
виконавчу) – це правильно! Так і має бути!

В якості аргументів зазвичай наводять такі 
основні два. Перший – щоб не було узурпації влади. 
Другий – для того, щоб забезпечити баланс політич-
них сил, що сприяє стабільності держави. 

Давайте трохи розберемось із цим питанням.
По-перше, узурпація влади. Що це таке? Вікіпедія 

каже, що це захоплення влади. Насильницьке, проти-
законне захоплення (результат агресії) влади або при-
власнення чужих прав або повноважень. Тобто узурпація 
– це не концентрація влади в одних руках, а саме неза-
конний захват влади. А якщо концентрація влади відбу-
вається в одних руках законним шляхом? Ну, наприклад, 
коли представники однієї партії мають велику підтримку 
народу і виграють всі вибори.  Місцеві, парламентські, 
президентські, тощо. І це дає їм можливість призначати 
суддівський корпус та формувати повністю уряд. Тоді 
вся влада потрапляє в одні руки – руки однієї партії. А 
в будь-якій партії, як ми всі розуміємо, завжди є керів-
ний орган і майже завжди реальний голова партії. Тобто 
фактично вся влада, яка теоретично має бути поділена на 

три незалежні гілки, контролюється з одного центру. Таке 
часто трапляється в демократичних країнах. І що, ката-
строфа відбувається? Майже ніколи. Що, зразу диктатура 
з’являється? Теж ні. Просто влада сильна. І все залежить 
не від того, сильна влада чи ні, а від того, що вона робить 
або не робить.

З узурпацією розібрались. Тепер про баланс гілок 
влади. Одна з головних причин, чому пропонується роз-
поділ влади – це якраз баланс різних політичних сил 
між собою. Питання, а навіщо цей баланс потрібен? 
Кому це треба? Народу? Ні, не народу. Це потрібно біз-
несу. Бо як тільки феодальний лад почав замінюватись 
демократичною системою влади (владою нового класу – 
капіталістів), то зразу до влади став приходити капітал. 
А бізнес у владі (олігархія) переймається тільки одним 
– інтересами свого власного бізнесу. Ось саме для цього 
і придумали цей розподіл, щоб одні бізнес-угрупування 
не могли, використовуючи владу, нападати та рейдеру-
вати інші бізнес-угрупування, використовуючи владу 
як інструмент. Так, при демократичній системі влади це 
виправдано. Бо, дійсно, може робити перешкоди для 
рейдерства. Але для звичайних громадян в цьому які 
негаразди? Яка, різниця для простого українця, якщо, 
наприклад, «Рошен» буде належати не Порошенку, а яко-
мусь Сидоренку? Ніяка. Тому баланс різних гілок влади 
дійсно потрібен при демократичній системі влади. Щоб 
країна не перетворилась на майданчик капіталістичних 
воєн між різними угрупуваннями. А такі «війни» несуть 
в собі нестабільність, що гальмує розвиток країни. Тобто 

при демократичній системі влади баланс між гілками 
влади все-таки має бути. Але тут є інший момент. Будь-
яке розподілення влади на різні гілки завжди владу 
робить менш сильною. Якщо влади нема в одних руках, 
то така влада вже недолуга. Вона не здатна правити 
країною в часи кризи. Така влада не здатна до реформ. 
Чого ми і є свідками всі останні десятиріччя української 
історії. Як тільки якась частина олігархії починає кон-
центрувати в своїх руках владу, то інша частина одразу 
об’єднується проти першої частини. І розкачує країну 
для того, щоб не дати всю владу в одні руки. Саме це і є 
природою всіх Майданів в України за роки незалежності. 
Не було в Україні жодного випадку, коли б за будь-якими 
публічними революційними потрясіннями не стояли 
бізнес-інтереси тих чи інших угрупувань. Зрозуміло, що 
олігархія вміло маніпулює свідомістю суспільства так, 
що саме суспільство починає думати, що саме воно стало 
двигуном «революцій». 

І останнє. Для того, щоб налагодити справи в країні, 
необхідно проводити реформи. Це розуміють всі. Також 
треба розуміти, що чим гірший стан країни – тим більш 
радикальні мають бути реформи. А для проведення 
реформ, навіть, простих, звичайних, а не радикальних, 
треба сильна і централізована влада. Інакше реформи 
проваляться. Тому на останок просте риторичне питання: 
а чи будуть реформи успішні, якщо влада буде розпоро-
шена по різних гілках, угрупуваннях, тощо? 

_____________________________________________________

У нашому столітті немає такого 
поняття, як «подалі від політики».

Всі питання – це політичні питання.
Джордж Орвелл

британський письменник,
журналіст і публіцист

1903-1950рр.

Причина №8: 
«Розуміння того, що для України 

робити все-таки щось потрібно. 
Але має бути хоч якась винагорода 
за такі дії. Проте в «Поступі» такої 
винагороди не видно».

Кожна людина прагне отримувати винагороду за 
свою роботу. Це абсолютно нормально. Але чи нор-
мально чекати оплату за турботу про свою дитину? А 

про своїх стареньких батьків/бабусь/дідусів? Кожна 
нормальна людина скаже, що ні. Що щастя їх близьких 
- це і є винагорода. А якщо хтось думає інакше, то він 
є особиною з неприйнятним морально-етичним погля-
дом на життя. Так само і з країною. Україна - це наша 
спільна справа. Якщо про неї не дбати, то вона зникне 
з карти світу. Тому жодному нормальному громадянину 
не потрібно нічого для того, щоб робити для України 
щось корисне. Для члена «Поступу» Велика Україна і є 

ЦИКЛ СТАТЕЙ НА ТЕМУ «ЩО НАСПРАВДІ СТРИМУЄ ЛЮДИНУ ВІД 
ВСТУПУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСТУП?»

тією винагородою, за яку він працює. А у Великій Укра-
їні буде і медицина, і економіка, і освіта, і багато іншого. 
В цьому і проявляється егоїстичні цінності поступівців. 
Ми хочемо, щоб Україна була серйозним світовим грав-
цем, а не просила милостиню у Заходу і Сходу. Іншої 
мети нема і не може бути! 

_____________________________________________________

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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В покарання за громадянську пасивність люди 
отримують владу злодіїв.

Платон

Людину, яка не цікавиться політикою, древні греки 
називали «ідіот», що в перекладі означає «приватна 
особа». А як ще можна назвати людину, яка не ціка-
виться політикою, аполітичну людину? Організація 
«ПОСТУП» називає таку особу «соціальній дрон». Який 
смисл ми вкладаємо в таке визначення? Яких людей ми 
відносимо до «соціальних дронів»? Чим вони шкодять 
країні, державі, суспільству? Чи навпаки, приносять 
користь? До «соціальних дронів» ми відносимо людей, 
які не приймають участі в політичних, соціальних, дер-
жавотворчих процесах в країні. Ні, це не люмпен, не 
маргінали. Це можуть бути підприємці, вчені, науковці, 
митці, інтелігенція, середній клас, що просто працюють, 
займаються науковою, підприємницькою або іншою 
діяльністю, але відсторонились від політичних, соціаль-
них, державних процесів. Звичайно, не всі громадяни, 
що входять до перерахованих соціальних груп є «соці-

Отримали питання від одного з наших підписників: 
«Я не високо оцінюю діяльність Держпродспо-

живслужби. На цей запит вона дала правильну від-
повідь. (Мова йде про те, що Держпродспоживслужба 
відмовилась відповідати, що таке демократія, але за 
гасло «Демократію Геть!» оштрафувало «Поступ» на 69 
тис. грн. - редакція).

І ще в мене є запитання - який бюджет «газети» 
і хто її фінансує?

Бажано конкретніше: назви фірм або розмір вне-
ску (скільки таких внесків, найбільший і найменший).

Ці запитання принципові, щоб я визначив своє 
ставлення до «газети». Дякую.»

Відповідаємо: 

Бюджет газети щомісячно має складати 300 тисяч 
гривень.

З/п головного редактора - 20 тис.
З/п верстальщика - 15 тис.
З/п авторів 18 х 10 тис= 180 тис.
+ видатки на збір матеріалу, розсилку і т.п...

Помріяли...
А тепер до реалій...

В сьогоднішніх умовах все це робиться безкоштовно, 
власними силами у власний «вільний» час членами 
організації «Поступ».

Є головний редактор, який організовує все та готує 
матеріал для газети, тому що розуміє, що якщо він це не 
буде робити, газети просто не буде, є верстальщик, який 
теж розуміє, що він повинен зверстати газету у відведе-
ний термін, бо підведе команду.

альними дронами». Є багато митців, науковців, підпри-
ємців, що беруть активну участь у політичному житті 
країни. Але, нажаль, їх замало для того, щоб стати локо-
мотивом для виходу з політичної, економічної, соціаль-
ної кризи, в якій опинилась Україна, зламати існуючу 
демократичну систему влади для побудови більш ефек-
тивної громадянської республіки. 

Отже, чим «соціальні дрони» так шкідливі для дер-
жави, для громадянського соціуму? Якщо проаналі-
зувати останні події в Україні, то висновок буде одно-
значний: так, такі люди тільки шкодять в боротьбі 
з системою. Ними легко маніпулювати, що влада та 
олігархи успішно роблять. Згадаємо недавні акції про-
тестів ФОПів, тарифний майдан, акцію «Ні капітуляції» 
і т.д. Хто ті люди, що виходять на такі акції? Звичайно, 
ядром таких протистувальників дійсно є ті, що не вдово-
лені станом речей в тій чи іншій соціально-економічній 
сфері. Але є і так звані «професійні» протестувальники, 
що виходять за гроші, і далеко не завжди це люмпен. 
Часто це ті ж самі бюджетники, вчителі, художники, хатні 
робітниці, пенсіонери, яким не вистачає, елементарно, 
тих копійок, що їх платить держава. І саме таких людей, 
необізнаних в політиці, яким все одно, за кого стояти, 
за кого мітингувати, і використовує система: різні пар-
тії, щоб підвищити собі рейтинг, влада, щоб узаконити 
насилля, бо на мітингах часто трапляються провокації, 

Є автори, це теж прості члени організації, які пишуть 
статті, не професійні журналісти, і теж безкоштовно.

В газеті немає проплачених матеріалів ВЗАГАЛІ, і не 
було ніколи. Все робиться за власною ініціативою чле-
нів (але якщо взяв обіцянку зробити, то вже треба вико-
нувати), у власний вільний від основної діяльності час, 
бо члени напрямку «Газета» адекватно розуміють, що 
газета є частиною пропаганди і агітації, і завдяки цим 
матеріалам про «Поступ» та його ідеї дізнається більше 
людей, організація буде рости, і ми скоріше зробимо 
Україну Великою.

Для когось це балачки, а для нас - це сенс життя.
Поступ фінансується тільки за рахунок внесків чле-

нів організації. Щомісячний внесок 60 грн + додаткові 
від 5 гривень, якщо людина бажає. В організації зараз 
знаходиться 156 членів. Тому неважко підрахувати 
загальний бюджет організації. На місяць він складає 
біля 8-10 тис. грн. Це взагалі на все.  За рахунок цього 
покриваються всі основні потреби на існування органі-
зації, в тому числі, і газета. Інших і більших грошей нема 
і ніколи не було.

Фінансування від олігархів, фірм, політичних сил - 
немає взагалі, може це не престижно в наших реаліях, 
але це так.

А СТОСОВНО ТОГО, ЩО «ДЕРЖПРОДСПОЖИВ-
СЛУЖБА» ДАЛА «ПРАВИЛЬНУ» ВІДПОВІДЬ, то ми б 
радили повернутись до цього моменту після того, як 
автора запитання «Держспоживслужба» (або інший 
держорган) за щось оштрафують. Але не зможуть пояс-
нити, саме за що. Ось тоді і поговоримо про «правиль-
ність» відповіді.

_____________________________________________________

СОЦІАЛЬНИЙ ДРОН – ІДІОТ!?

ЯКИЙ БЮДЖЕТ І ХТО ФІНАНСУЄ ГАЗЕТУ 
«ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»?

олігархи, щоб приховати справжні причини того, що від-
бувається в країні. Через необізнаність, незнання пер-
шопричин, ігнорування причинно-наслідкових зв’язків, 
небажання розібратись в політичних процесах в країні 
і бодай хоч щось зробити, щоби вплинути на них, соці-
альними дронами дуже легко маніпулювати. А от зро-
зуміти, що причина того хаосу, що зараз відбувається 
у всіх сферах життя в Україні, є демократична система 
влади, яка через формулу «ГРОШІ >> ВИБОРИ >> ПРИ-
ХІД ДО ВЛАДИ >> ОТРИМАННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ», 
породила «олігархічний безпрєдєл» в країні, зрозуміти 
можуть далеко не всі, навіть, політично активні грома-
дяни, а соціальні дрони тим більше. 

Отже, соціальні дрони дійсно наносять шкоду дер-
жаві. І основне завдання тут полягає в тому, щоб на 
скільки це можливо долучити їх до політично активного 
середнього класу. Але, якщо це неможливо зробити, чи 
буде справедливим тоді відсторонення їх від управ-
ління державою? Однозначно. Бо той, хто байдужий до 
своєї країни, до своїх співгромадян, до соціуму, в якому 
живе, той не достойний керувати державою, називатися 
Громадянином!

_____________________________________________________

Михайло Крячек
  член ГО «Поступ»

Наталя Малихіна   
  член Виконкому ГО «Поступ»

У нас запитують:
«Доброго дня! 

У Вас присутні вільні вакансії?»

ВІДПОВІДЬ: 
Єдине, що наразі необхідно Поступу - це кадро-

вий ресурс. Так що «вакансій» є необмежена 
кількість і величезний асортимент, але всі вони 
- безоплатні. Вимоги до кандидатів прості - знати 
що робить «Поступ», розуміти сутність ідеології 
«Громадянська Республіка» і щиро бажати разом з 
«Поступом» збудувати Велику Україну!

Зі свого боку «Поступ» пропонує:
• Обов’язкові щомісячні внески та можливість 

додаткових внесків у ГО «Поступ»;
• Ідеологічну і згуртовану команду; 
• Чітку стратегію побудови Великої України.

Даниїл Лемешко
  член Ради ГО «Поступ»
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