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№ 911
19.05.21-25.05.21 Громадянські середи відкриті для всіх і проходять 

щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  в  Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

26 
травня

РОЗВИТОК
ГАЗЕТИ «ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА»

Свого часу в далекому 2005 році я став членом ГО 
«Поступ». Мені подобалось завзяття людей – членів 
організації, котрі прагнули змінити навколишній світ на 
краще. В ті часи проводилось багато різних громадських 
заходів: культурних, просвітницьких тощо, починаючи 
від висадки ялинок (до речі частину ялинок висаджено 
членами організації на центральній алеї Лук’янівського 
кладовища, наразі ялини висотою понад 10м) і закінчу-
ючи співпрацею з органами влади різних рівнів. Члени 
організації мали бажання і прагнули змін в країні, в 
цих людей «горіли очі». В той же час організація нага-
дувала «клуб за інтересами» і, на превеликий жаль, не 

замислювалась над концентрацією зусиль, ідеологічними 
засадами, котрі могли б дати змогу організації стрімко 
набирати обертів, залучати прихильників і рухатись до 
поставленої мети. Саме відсутність ідеології, відсутність 
розуміння самої мети й призвели до розбіжностей погля-
дів, моїх та керівництва організації. Можливо, я був не 
один серед людей, котрі прагнули змін саме «тут і зараз» 
і покинули лави організації?  

Перегортаючи сторінки історії власного життя, скажу, 
що відслідковував діяльність організації, оскільки пере-
буваючи свого часу в ній, займав активну позицію. При-
ємно, що члени організації еволюційним шляхом дійшли 
до розуміння того, що для розвитку організації і країни 
потрібна ідеологія. І це єдиний правильний шлях. Тільки 
ідеологічні засади можуть об’єднувати людей спільною 
метою, а мета єдина – побудова Великої України. Зви-
чайно, сама концепція побудови Громадянської респу-
бліки викликає безліч питань. І багато людей запитують, 
чи взагалі реально відмовитись від демократичної сис-
теми влади? Так, є альтернатива – громадянська респу-
бліка з делегуванням, а не виборчим правом.  

З «ПОСТУПУ» ВИЙШОВ, ДО «ПОСТУПУ» Й 
ПОВЕРНУВСЯ

Що ж спонукало мене до повернення в організацію, 
крім ідеологічних засад? Скажу відверто – наявність 
команди в організації. За багато років громадсько-
політичного життя мав досвід співпраці з різними 
політичними партіями та громадськими організаці-
ями. Жодного разу не зустрічав організованої групи 
людей, котра мала б власну  ідеологію та яка б проіс-
нувала більше 2-3 років. Такі групи були малочисельні 
та тимчасові. Всі інші проекти існують лише за наявності 
фінансових ресурсів. І як тільки зникає фінансування – 
зникає і партія (організація). Це повністю лягає в кон-
цепцію демократичної (олігархічної) системи правління: 
«ГРОШІ >> ВИБОРИ >> ПРИХІД ДО ВЛАДИ >> ПОВЕР-
НЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ >> ЗНОВУ ВИБОРИ». Саме 
олігархічну систему планує змістити “Поступ”. Хтось 
скаже, що це не реально? Відповідь така – чи зустрічав 
хтось 160 організованих, озброєних ідеологією людей? 

ТОЖ РУХАЄМОСЬ РАЗОМ І ДО ПЕРЕМОГИ!

_____________________________________________________

Оригінал фото: © Depositphotos

Максим Кравченя
член ГО «Поступ»

Вступив до ГО «Поступ» - 28.02.2005 р.
Вийшов з ГО «Поступ» - 16.07.2007 р.

Повернувся ГО «Поступ» - 20.05.2021 р.

Кожна зміна у податковому законодавстві викликає 
чергову хвилю протестів ФОП та підприємців.

Насправді це безкінечне перетягування канату між 
пільгами для тих, хто ледве зводить кінці з кінцями, та 
незграбною податковою системою, між ухиленням від 
сплати податків з одного боку та необґрунтованими пере-
вірками та штрафами з іншого.

Спрощена система оподаткування – це лише півзахід, 
відступна перед занадто обтяжливою та неоковирною 
системою оподаткування для певних верств населення. 
Фактично держава визнає, що малий бізнес просто не 
виживе при діючій системі. А це означає, що в пріори-
теті має бути не робота над пільгами для ФОП чи окремих 
груп, а спрощення і реформування податкового законо-
давства загалом. Прикладом може слугувати пропозиція 
Всеукраїнської спілки вчених-економістів України щодо 
ліквідації всіх податків та впровадження єдиного податку 
на покупку 5%.

Кожен громадянин має бути суб’єктом підприємниць-
кої діяльності автоматично – без реєстрації та додатко-
вих зобов’язань. Ганебний совковий термін «незаконна 
підприємницька діяльність» має піти у історію! Будь-яка 
праця чи приватна ділова ініціатива – це благо для еко-
номіки, незаконним може бути лише ухилення від сплати 
податків з отриманих доходів.

Крім покрашення бізнес-клімату, це матиме також і 
політичний вплив. Тому що більшість громадян, навіть, 
не уявляє, скільки вони сплачують податків, бо це за 
них роблять інші (роботодавці, бухгалтери). А це прямо 
вказує ще раз на складність процесу сплати податків, їх 
прихованість, а натомість податок має бути максимально 
простим та зрозумілим.

Можливо, Ви скажете, що коли кожен громадянин 
особисто щороку заповнюватиме податкову деклара-
цію – він буде обізнаний, скільки грошей він віддає дер-
жаві, і тоді у нього з’явиться мотив – вимагати у держави 
звітності: куди і як ці кошти були витрачені. Але я не хочу 
ніяких податкових декларацій заповнювати, бо потім 
я десь помилюсь або щось забуду, і мене жахне подат-
кова. Нащо мені ця звітність, я не бухгалтер і не хочу ним 
бути. Я заробляю і хочу допомоги, а не головного болю з 

Я/МИ - ПІДПРИЄМЦІ
деклараціями. Має бути один простий податок, а якщо я 
раптом помилився при сплаті податку, то податкова має 
мене просто повідомити, що я не доплатив 3 копійки, або 
переплатив копійку. А якщо забезпечую до певної суми 
сам себе, то я не маю платити податків взагалі, жодного. 
Хай держава подякує, що я не беру у неї нічого!

Тобто складність ведення бізнесу має залежати від 
фінансового рівня бізнесу. Якщо я заробляю сто доларів в 
місяць на торгівлі укропом з власного городу, то я не маю 
нічого нікому платити, і не подавати ніяких звітностей.

Якщо я заробляю тисячу доларів в місяць, то я маю 
платити один простий податок наприклад 10% (ця цифра 
умовна і не є аксіомою) і нікому нічого не звітувати. 
Якщо я заробляю сто тисяч доларів в місяць, то у мене 
вже має бути бухгалтер та досить проста система оподат-
кування із легкою звітністю.

Замість пільг і напівзаходів для обмежених груп (які 
мало допомагають дрібним підприємцям, але використо-
вуються великими компаніями для ухилення від подат-
ків) має бути проста й зрозуміла податкова система для 
всіх, необтяжлива за розмірами податків та зручна для 
адміністрування. 
_____________________________________________________

Віталій Дмитраш
     член ГО «Поступ»

За регулярну несплату членських внесків з ГО «Поступ»  
виключено Дмитрука І. П.
До організації «Поступ» вступив Кравченя М. М.
Станом на 20 травня в ГО «Поступ» 156 чоловік.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»



Газета «Громадянська республіка». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №22202-12102ПР від 19.07.16р.
Засновник та видавець: Громадська організація «Поступ». Головний редактор: Тацій Д. М.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально збережений. 
Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор. Редакція дозволяє передрук і 
розповсюдження будь-яких матеріалів газети, але з обов’язковим посиланням на ГО «Поступ».
Тираж: 2458 примірників. 
З питань розміщення інформації та розповсюдження звертатись на e-mail: gazeta@postup.org.ua

ПЛАТНИК: ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ: ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА ________ 202__ Р.
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Поступ» 
ЄДРПОУ: 26089233, Р/Р UA213052990000026001000105037
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» № 911
19.05.21-25.05.21 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Н
ОВ

И
Й

 Б
АН

КІ
ВС

ЬК
И

Й
 Р

АХ
УН

ОК
 З

 2
0 

ЛЮ
ТО

ГО
 2

02
1 

РО
КУ

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

Матеріал підготовлено на підставі розбору Док-
трини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Витяг з Доктрини:
Розділ VI. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА «ПОСТУПУ» 

Етап (Крок) №2: Політичний 

На цей етап організація переходить після подо-
лання бар’єру в 1000 членів.

Ми змінюємо принцип роботи і включаємо полі-
тичні процеси. На цьому етапі “Поступ” розпочинає 
проникати у владні структури і готуватися до отри-
мання всієї повноти влади. Для чого? Для того, щоб 
використовувати владу, як інструмент, який необ-
хідний для побудови Громадянської Республіки. 
Чому тільки на цьому етапі ми починаємо входити 
у владу? Тому що ми будемо мати для цього достат-
ній 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 координу-
вати 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 зби-
раємося перетворювати на партію. Ми візьмемо 
вже готову партію або створимо нову і будемо 
її використовувати. Політична партія, за своїм 
значенням, нижче громадянського руху (грома-
дянської 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 рефор-
маторів, які будуть впроваджувати реформи в 
життя.

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

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 стра-
тегічного етапу.

Питання 3: 
Щоб прийти до влади через демократичну сис-

тему, потрібен ще не аби який електорат. Чим 
його залучити, якщо 70 відсотків виборців вірять 
телевізору, в серіали, в рекламу та в що завгодно, 
тільки не в реальні речі?

Відповідь 1: В наших планах - не йти попу-
лістським шляхом підлаштування під запит виборців, 
а пропагандою змінити цей запит до того, що ми про-
пагуємо. Змінити бачення виборців. 

Відповідь 2: Серіал, реклама - це тимча-
совий вплив на людину. Він у нашому випадку може 
використовуватись тільки прямо перед виборами, щоб 
«добити» аудиторію, яка ще не визначилась, і схилити 
її до голосування на виборах. Але базою є МАСОВА під-
тримка ідеології громадянами. Ця підтримка має бути 
результатом довготривалого впливу, а не одномомент-
ного емоційного рішення. Тоді підтримка буде стабіль-
ною, а не такою, яка зникне в результаті чиєїсь іншої 
реклами, або в результаті проведення реформ, при 
проведенні яких зазвичай на певний період настає 
погіршення ситуації.

Відповідь 3: Гроші втрачають свою вагу в 
передвиборчих процесах, коли є величезна кількість 
людей, які щиро підтримують ідею. Тоді ці люди стають 
агітаторами. І витрачати гроші на серіал не є таким 
необхідним.

Наша публіка та, яка йде не на популізм, а на сут-
ність. Тобто готова розбиратись, що і до чого. Такої 
публіки дуже багато. Це більшість населення. Це біля 
70%.

Зазвичай в усьому світові явка на вибори дуже 
низька. Менше 50%. Це офіційно. Але реально ще 
менше. І якраз не голосують свідомі прошарки. Вони 
йдуть до виборчих дільниць тільки в разі, якщо від 
голосування принципово щось може змінитись. А при 
демократичній системі влади це нечасто буває. Про-
стий приклад такого голосування. Це коли вибирали 
Порошенка. Багато середнього класу пішло, тому що 
Порошенко кричав, що зупинить війну. Так, це був 
популізм, але інші цього не кричали. Порошенко 
нічого не зупинив. Але середні прошарки все одно за 
нього голосували. Бо була імовірність, що він це зро-

бить. І питання було дуже серйозне. Аналогічно голо-
сували і за «Зе». Ніхто з 70% особливо не сподівався 
на диво. Але така імовірність була. Бо Зеленський був 
принципово інший, ніж всі попередники.

Тому наш шлях - це робота саме серед середнього 
класу. Але там має бути не популізм, а реалії. Посту-
пово ці реалії середні прошарки усвідомлять і почнуть 
нас підтримувати. Крім того, ми ще й популізмом 
можемо вдарити по люмпену. Коли ряд наших гасел, 
реальних гасел, будемо рекламувати в дуже популяр-
ній формі. Але принцип простий - ми стукаємо не по 
емоціях, а по свідомості. І тут є нюанс. Навіть, якщо 
стукати по свідомості, то наші рекламні продукти все 
одно мають бути емоційними. І представлені ПОПУ-
ЛЯРНО! Інакше дуже довго будемо стукати і можемо 
не достукатись.

Питання 4: 
Організація відома, щодо партії незрозуміло, як 

ви збираєтесь довести людям, що це саме ви?
Також, яким чином ви вибираєте, хто буде про-

никати у владні структури від ПОСТУПу, а хто ні?

Відповідь: Ці дії будуть робитись після того, 
як ми перейдемо до політичної фази нашої діяльності. 
Після того, як досягнемо рівня в 1000 членів органі-
зації.

Нашим планом передбачено два варіанти. Створити 
нову партію, і сам процес створення партії перетво-
рити на піар-шоу. Другий - просто взяти документи 
діючої партії, перейменувати та йти на вибори під 
брендом, який буде розкручений, наприклад «За Гро-
мадянську Республіку». Це типовий прийом. Так зро-
били, наприклад, «Слуги народу». Ніхто не переплутав 
їх ні з ким? І майже ніхто, навіть, не знає, документи 
якої партії вони використовували. За даними Мініс-
терства юстиції, партія була зареєстрована 13 квітня 
2016 року під назвою «Партія рішучих змін». Тоді її 
очільником був якийсь Євгеній Юрдига.

Щодо підбору тих, хто буде проникати у владні 
структури від «Поступу», то ніхто їх не збирається 
вибирати, крім них самих себе своєю власною актив-
ністю. Той, хто буде проявляти активність в розвитку 
поступівського громадянського руху, і буде нашим 
активом в політичному процесі. Ніхто не збирається 
вставляти в наші передвиборчі списки в прохідну час-
тину тих, хто тільки платив внески і нічого не робив. 
Для чого їх туди вставляти? Щоб вони і на виборчих 
посадах теж нічого не робили?

Що утримує тебе від вступу в ГО «Поступ»? 
Таке питання я постійно ставлю свідомим громадянам, 
які ознайомились з Доктриною та підтримують ідеї ГО 
«Поступ». Відповіді різні, досить часто чую таке: «ідеї 
правильні, але мені потрібні швидкі зміни в суспільстві 
та моєму особистому житті. Чекати я не хочу.» 

Давайте проаналізуємо можливість швидких змін в 
реальному житті. Одразу виникає питання, а швидко - 
це скільки – місяць, рік, два, п’ять? Ми усі хочемо чогось 
зараз та відразу, але швидкість має свою ціну та не 
завжди має необхідний результат. Народити дитину 
не можуть дев’ять жінок за один місяць. Для цього 
потрібно дев’ять місяців. Пригадайте, ми були свідками 
політичних подій, де під вибори, раз на чотири роки 
створювали «дуті» комерційні партії-проекти під соці-

ально важливими гаслами, які обіцяли «покращення 
вже завтра…». Та ні результату, ні покращення для 
громадян немає, а є тільки збагачення олігархів та їх 
обслуги у вигляді чиновників різних рангів. 

Тобто обіцянки зробити швидкі зміни - це ще одна 
ілюстрація формули – «ГРОШІ >> ВИБОРИ >> ПРИХІД 
ДО ВЛАДИ >> ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ >> 
ЗНОВУ ВИБОРИ». Це дійсно швидко, але де тут покра-
щення, де задекларовані зміни? Люди, які стоять за 
цими гаслами, і не планували нічого робити для суспіль-
ства. Це звичайна олігархічна казочка. Зробити реальні 
зміни в країні можливо, тільки коли поєднаються три 
умови. 
ПЕРША - це ідеологія з чітким планом проведення   
   реформ. 
ДРУГА - масова організація. 
ТРЕТЯ - підтримка народних мас. 

Якщо одну з цих умов замінити, наприклад, масову 
організацію змінити фінансовою підтримкою, чи озбро-
єним формуванням, то ніяких змін не буде. А буде 

ЩО УТРИМУЄ ТЕБЕ ВІД ВСТУПУ В ГО «ПОСТУП»
тільки комерційне підприємство або перерозподіл сфер 
впливу та фінансових потоків. А мета ГО «Поступ» – це 
зміна влади виключно законним шляхом. 

Кожний громадянин повинен чітко уявляти, як 
працює політичний механізм, що є джерелом жив-
лення, та які механізми задіяні. Такого громадянина 
вже не купиш брехливими гаслами. Але на це потрі-
бен час, донести та розтлумачити ідею швидко немож-
ливо. Але чим більше буде таких свідомих громадян, тим 
менше потрібно часу. Отже, якщо свідомий громадянин 
бажає зробити зміни в суспільстві, бачить шлях та час, 
який буде витрачений на втілення ідей Громадянської 
Республіки, та усвідомить, що у нього є унікальна мож-
ливість закласти маленьку цеглину в фундамент Великої 
України, то у нього буде лише одне питання, як приєдна-
тися до ГО «Поступ».

 Таким чином, шлях до швидких змін в суспіль-
стві тільки такий – читаємо Доктрину, аналізуємо, 
робимо висновки і вступаємо до ГО «Поступ». 
_____________________________________________________

Евгений Лукашенко
        член ГО «Поступ»
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