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Павло Шпильовий
член ГО «Поступ»
Об’єднання в одну групу таких різних соціальних
прошарків населення, як ув’язнені та заробітчани, може
здатися дивним. Що ж такого спільного між тими, хто
відбуває покарання за вчинені злочини, та людьми, що
часто вимушено шукають заробітку на чужині?
Але чи зацікавлені ув’язнені та заробітчани у подальшому розвитку та розбудові України, та що конкретно
вони роблять для цього? Найчастіше відповіді - “ні” та
“нічого”. Так, виключення є, і ніхто не рівняє всіх під
одну мірку, та в більшості…
Одні - виїжджають за кордон заробляти гроші, по
кілька місяців або, навіть, років абсолютно не цікавляться життям на Батьківщині, живуть лише власними
та сімейними фінансовими інтересами, увесь цей час
банально не платять податки та роблять нульовий внесок у розвиток України.
Ув’язнені ж перебувають у своєму замкненому соціумі
та цікавляться виключно його та власними проблемами,
до речі, роблять це ще й на гроші платників податків, не

виробляючи при цьому ніякого суспільного блага.
Тобто фактично і заробітчани, і ув’язнені відірвані
від інтересів суспільства та у своїй масі з точки зору
соціальної користі є ніким іншим, як соціальними дронами. А це, за найменшими оцінками, - три з половиною
мільйони осіб! Як бонус, раз на кілька років великий
відсоток з них приймає участь у дійстві під назвою
“демократичні вибори” та вирішує у тому числі і наше
з вами майбутнє!
Звісно, в такому становищі речей винні не лише вони,
а й влада, та багато в чому - суспільство та громадяни!
Очевидна бездіяльність та відсутність послідовної політики влади, яка лише на словах зацікавлена у
поверненні заробітчан до України, а на ділі не робить
нічого для створення нових робочих місць, реальної
альтернативи відповідних заробітків вдома, тощо.
Для ув’язнених не існує програми соціальної адаптації, самі місця позбавлення волі мають жахливі умови,
та на практиці є кузнями кримінальних кадрів.
Щодо суспільства та громадян, їм, як і владі, час побачити реальну проблему маргіналізації цих двох соціальних груп та почати працювати в напрямку їх реінтеграції.
Досить хвалити умовного Миколу, який поїхав “на

полуницю”, що він молодець і робить все для сім’ї.
Досить слухати від нього те, як ТАМ все гарно, і як ТУТ
погано, і нічого йому тут не дають. Треба запитати: а
що особисто Микола зробив корисного для України
сьогодні, щоб завтра його діти жили краще ТУТ, а не
поніверялись в наймах ТАМ. І чого взагалі він вимагає
“Дайте щось!”, хоча сам є абсолютно пасивним членом
суспільства?
Громадянам потрібно перестати клеїти пожиттєвий
ярлик “зек” на кожного, хто перебував у місцях позбавлення волі, та, як варіант, разом з органами влади ініціювати процес пошуку інструментів адаптації і залучення
таких людей до розвитку суспільства.
Так, процес зміни сприйняття у суспільстві заробітчан та ув’язнених, як потенційно соціально-активних,
свідомих та дієвих громадян, може видатися довгим та
складним. Однак немає нічого складного в тому, щоб
побачити проблему, замислитись та почати змінювати
власне відношення, підштовхувати до цього владу та
оточуючих вже зараз. Адже це наша держава і ми в ній
господарі, а отже, що вклав вже сьогодні, те й отримаєш
завтра.
_____________________________________________________

ДІАЛОГ З ПРАКТИКИ СПІЛКУВАННЯ ПРИ ПОШУКУ ОДНОДУМЦІВ
В процесі роботи по залученню нових
людей до організації «Поступ» трапляються
цікаві діалоги, де люди озвучують типові
помилки в розумінні того, що ми пропонуємо і що очікуємо. Наводжу приклад такого
діалогу. Звертаю увагу, що дана людина
ознайомилася з нашою ідеологією і погодилася в основних її позиціях та отримала
пропозицію приєднатися до лав організації.

Дмитро Тацій
член Ради ГО «Поступ»
Доброго дня, пане Олег!
Оскільки питань по нашій громадянській ідеології
немає, пропоную ознайомитися з правилами вступу до
ГО «Поступ» - посилання ТУТ?
Олег Ч.
Доброго дня!
Я ознайомився з умовами вступу до Ваших лав.

Скажу, що наразі повноцінним членом Вашої команди
бути не можу. Мінімум, можу допомагати грошовими
внесками.
Чому? Стосовно себе, я зараз займаюсь виживанням,
не можу гарантувати, що зможу приділити цій справі
більше часу. Тому, щоб не бути голослівним УраПатріотом, поки що утримаюсь. Вибачте. Стосовно умов вступу,
то в ньому є суперечності, от як «ми проти демократії,
але до влади прийдемо через вибори». Це моя думка.
Дякую за пропозицію! Приємно.
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ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Дмитро Тацій
Дякую пане Олеже за відверту відповідь. Щодо
Ваших побоювань ситуація наступна. Вступ в громадянську організацію «Поступ» не означає, що треба кинути
свою теперішню роботу і присвятити повністю свій час
«Поступу» і побудові Великої України. В нас усі члени
організації, окрім Голови Ради, десь працюють на роботі,
а свій вільний час приділяють справам нашого громадянського руху. Хтось більше, а хтось менше. Крім того
питання браку часу не може стати перепоною для вступу
і членства в нашій організації, бо, наприклад, є навіть
дуже важливі для розвитку нашого руху завдання, які
займають усього 5 хвилин на день. Тому це не може бути

НОВИЙ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК З 20 ЛЮТОГО 2021 РОКУ

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!
Андрій Хлиптун
член Виконкому ГО «Поступ»
Матеріал підготовлено на підставі розбору Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»
Витяг з Доктрини:
Розділ VI. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА «ПОСТУПУ»
Етап (Крок) №2: Політичний
На цей етап організація переходить після подолання бар’єру в 1000 членів.
Ми змінюємо принцип роботи і включаємо політичні процеси. На цьому етапі “Поступ” розпочинає
проникати у владні структури і готуватися до отримання всієї повноти влади. Для чого? Для того, щоб
використовувати владу, як інструмент, який необхідний для побудови Громадянської Республіки.
Чому тільки на цьому етапі ми починаємо входити
у владу? Тому що ми будемо мати для цього достатній ресурс. Тільки за наявності такого ресурсу ми
можемо захистити свої голоси під час голосування
від крадіжки та фальсифікацій з боку олігархії.
Досвід різних країн показує, що вкрасти можна до
5% голосів, якщо їх не захищати. Але захистити
їх може тільки сильна організація. На цьому етапі

реальною причиною відмовитися від вступу в «Поступ».
А для того, щоб дізнатися, що і як відбувається в організації, Ви можете з нами ближче познайомитися через
скайп-конференцію. У нас по середам відкриті наради
(посилання на приєднання можна дізнатися у адміністратора сторінки «Поступ» в Фейсбуці за посиланням)
Що стосується наших гасел «ГЕТЬ ДЕМОКРАТІЮ» і
нашої позиції, що до влади ми плануємо прийти через
вибори, то тут немає ніякої суперечності. Усе написано
вірно. А чому саме так – та тому, що ми не радикальна
організація. Підкреслюю, громадянська організація
«Поступ» розглядає винятково конституційний метод
приходу до влади, а на сьогодні це можливо лише за
організація повинна мати регіональні осередки
мінімум в 8-ми областях, щоб мати змогу координувати свої дії по всій території України.
Ми очікуємо, що в політичній діяльності буде
брати участь близько 10% членів організації.
Звертаємо увагу на те, що ГО «Поступ» ми не збираємося перетворювати на партію. Ми візьмемо
вже готову партію або створимо нову і будемо
її використовувати. Політична партія, за своїм
значенням, нижче громадянського руху (громадянської організації) за рівнем цілей і завдань.
Політична партія — це лише інструмент приходу
до влади якоїсь сили. А громадянська організація,
власне, і є такою силою.
На цьому етапі має бути доопрацьований пакет
реформ. Вони повинні мати чітку та зрозумілу
структуру, а також достатній рівень деталізації.
Паралельно має бути підготовлена команда реформаторів, які будуть впроваджувати реформи в
життя.
Отже, головні завдання політичного етапу — це
формування підгрунтя для отримання всієї повноти
влади та підготовка детального плану реформ. Як
тільки це буде готово, відбудеться перехід до стратегічного етапу.

Питання 2:

Хто забезпечить проникнення у владу при досягненні необхідної чисельності в 1000 членів?

допомогою виборів!
То що далі будемо робити?
Олег Ч.
Для початку прийму участь у Вашій онлайн-конференції в якості спостерігача, а там подивимось...
О котрій годині зазвичай вона відбувається?
Дмитро Тацій
Домовилися. Громадянські
щотижня з 19 до 20:30

середи

проходять

_____________________________________________________

Відповідь:

На цей етап організація переходить після подолання бар’єру в 1000 членів. Ми змінюємо принцип
роботи і включаємо політичні процеси. На цьому етапі
“Поступ” розпочинає проникати у владні структури і
готуватися до отримання всієї повноти влади. Для
чого? Для того, щоб використовувати владу, як інструмент, який необхідний для побудови Громадянської
Республіки. Чому тільки на цьому етапі ми починаємо
входити у владу? Тому що ми будемо мати для цього
достатній ресурс. Тільки за наявності такого ресурсу
ми можемо захистити свої голоси під час голосування
від крадіжки та фальсифікацій з боку олігархії. Досвід
різних країн показує, що вкрасти можна до 5% голосів, якщо їх не захищати. Але захистити їх може тільки
сильна організація. На цьому етапі організація повинна
мати регіональні осередки мінімум в 8-ми областях,
щоб мати змогу координувати свої дії по всій території
України.
Ми очікуємо, що в політичній діяльності буде брати
участь близько 10% членів організації. Звертаємо
увагу на те, що ГО «Поступ» ми не збираємося перетворювати на партію. Ми візьмемо вже готову партію або
створимо нову і будемо її використовувати. Політична
партія, за своїм значенням, нижче громадянського
руху (громадянської організації) за рівнем цілей і
завдань. Політична партія — це лише інструмент приходу до влади якоїсь сили. А громадянська організація, власне, і є такою силою.

БЮРОКРАТІЯ І ДЕМОКРАТІЯ
Даниїл Лемешко
член Ради ГО «Поступ»
Бюрократія – система, яка постійно ускладнює нам
життя, система, без якої неможливі жодні суспільні відносини, система, яка ознаменує народження і смерть
будь-якої структури, система, яка масштабує і підживлює саму себе, наче болото. І , звісно ж, система, яка
породжує майже всю корупцію в країні. З цим важко
сперечатися, але, навіть, у визначенні слова «корупція» прямо сказано – злочинне використання посадових можливостей чиновником задля власної вигоди.
Виходить, що бюрократія напряму породжує корупцію,
адже там, де є правила, там рано чи пізно будуть робити
певні виключення з цих правил для VIP-клієнтів. І чим
складніші ці правила, тим більше платних стежок в обхід
можна протоптати. Саме так ми і отримуємо підставні
тендери, продані посади, забудови з порушенням усіх

можливих норм, безкарність можновладців та подвійні
стандарти у судочинстві.
Якщо все так очевидно, то чому ще ніхто не вирішив
цю проблему? Не додумався прибрати надлишок бюрократії, спростити закони і процедури, скоротити величезну армію чиновників хоча б до пристойного рівня, не
кажучи вже про ефективний?

Роздута і заплутана
бюрократична система є чудовим
фундаментом для демократичної
системи влади.
Все просто і банально. Роздута і заплутана бюрократична система є чудовим фундаментом для демократичної системи влади. Простіше кажучи, олігархам вигідно
тримати систему функціонування держави саме в такому
вигляді – хто має гроші, тому можна все, а решті - суворо
за законом. А надлишок грошей олігархам приносить

чудовий монополізований бізнес під назвою «демократія», який працює за формулою – «ГРОШІ + ВИБОРИ =
ПРИХІД ДО ВЛАДИ + ГРОШІ З ПРИБУТКОМ». Вічний двигун збагачення супербагатих на рівному місці. Уявіть,
що ви граєте в гру за правилами, які ви самі пишете і які
вам особисто не обов’язково виконувати. Це ж просто
ідеальні умови! Але є одне «але». Демократична форма
правління, як і величезний надлишок бюрократії, як і
всеохоплююча корупція, – сильно шкодять державі. А
у випадку України це може коштувати, навіть, незалежності.
Розірвати це порочне коло може тільки зміна системи влади з демократичної на Громадянсько-Республіканську, в якій не працює формула «ГРОШІ + ВИБОРИ =
ПРИХІД ДО ВЛАДИ + ГРОШІ З ПРИБУТКОМ» і нікому не
вигідна просякнута корупцією гігантська бюрократична
машина.
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