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№ 912
26.05.21-01.06.21 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

02 
червня

РОБОТА 
НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДА

В процесі ознайомлення з ГО «Поступ» у майбутніх 
членів організації виникає багато питань стосовно того, 
як вплине їх членство на їхнє подальше життя. Питання 
є різні. На основні з них ми намагаємось дати відповіді. 
Так, одним з запитань та стримуючим фактором від при-
єднання є те, що після вступу почнеться вимагання гро-
шей з новоприбулого члена під різними приводами (на 
фабру, штори та інше). Для того, щоб не було такого побо-
ювання, треба розуміння, на що саме ГО «Поступ» вико-
ристовує гроші і що вважається самим цінним ресурсом 
в організації. Як кожна громадська організація в нашій 
країні, «Поступ» повинен виділяти кошти на свою міні-
мальну адміністративну діяльність (оренда, зв’язок, заро-

бітна плата необхідних для ГО посад і т.д.). Щомісячно 
ця сума становить приблизно 6000грн. Також «Поступ» 
проводить акції по напрямку пропаганди (реклама постів 
у Facebook, рекламні борди). Так, на ці потреби потрібні 
кошти і вони надходять з двох джерел. Перше – це член-
ські внески, друге – це добровільні додаткові внески. 
Сума щомісячних членських внесків становить 60 грн. Чи 
багато це? Для працюючої людини небагато, а для орга-
нізації мало, але, навіть, така маленька сума буде показу-
вати, що член організації підтримує наш курс і він з нами.

На чому ж тримається ГО «Поступ» і яка сама велика 
цінність організації? «Поступу» потрібні не збіль-
шення фінансових надходжень (хоча зрозуміло, що і це 

ЩО Ж НАСПРАВДІ УТРИМУЄ ЛЮДИНУ ВІД ПРИЄДНАННЯ ДО 
«ПОСТУПУ»? 

ПРИЧИНА №11 ПОБОЮВАННЯ ТОГО, ЩО БУДУТЬ ВИТЯГУВАТИ ГРОШІ!?
потрібна складова). Нам потрібні люди. Потрібне зрос-
тання організації за рахунок однодумців, які підтримують 
наш курс для створення Великої України. Тих, хто прийме 
нашу ідею і хоче реально змінити ситуацію в країні на 
краще. Тих, хто бачить своє майбутнє та майбутнє своїх 
дітей не за кордоном, а в Україні. 

Підсумувавши сказане можна наступним. Побоювання, 
що будуть витягувати гроші, абсолютно безпідставні. А 
от те, що для досягнення мети потрібно буде прикласти 
свою працю, то це факт. Але як кажуть в народі: «Треба 
нахилитися, щоб з криниці води напитися». 

_____________________________________________________

Оригінал фото: Tatyana Zenkovich (epa)

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП» ЩОДО 
БОРОТЬБИ З ОЛІГАРХІЄЮ НА 
ПРИКЛАДІ ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА

1) «Поступ» підтримує санкції проти Віктора Медведчука, 
бо вважає його агентом ворога в Україні.
2) Ці Санкції не є боротьбою проти олігархії, а є 
боротьбою проти політичного опонента.
3) Для боротьби з олігархією треба ліквідувати 
олігархічну формулу: «ГРОШІ >> ВИБОРИ >>ПРИХІД ДО 
ВЛАДИ >> ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ». 
Тобто, ліквідувати демократію, як форму управління, а не 
як цінності.

Витяг з Доктрини «Громадянська Республіка».

РОЗДІЛ V.
ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ.

Реформа армії
Кожен громадянин має бути готовий обороняти 

свою країну. У випадку агресії вся країна стає армією, 
вся територія країни стає «театром» бойових дій чи 
партизанської боротьби. Але до агресії слід готува-
тися постійно. Історична мудрість каже: “Хочеш жити 
в мирі — готуйся до війни”. Якщо ми завжди будемо 
до неї готові, то її ніколи не буде. Це означає, що вій-
ськова підготовка повинна проводитися завжди і всі 
в ній мають брати участь, незалежно від соціального 
статусу чи посади. Президент, Прем’єр-міністр, Голова 
Верховної Ради та інші — теж не виняток. Усі вони 
мають проходити навчання разом зі звичайними 
Громадянами. Справа захисту Вітчизни — це справа 
ВСІХ Громадян. Ті, хто з різних причин не можуть три-
мати зброю в руках, теж повинні бути захисниками. 
Адже будь-яка перемога здобувається не на фронті, 
а в тилу. Мілітаризоване суспільство неможливо 
перемогти. Мілітаризація суспільства і є головним 
вектором реформи армії. Це вимушений захід, який 
обумовлений агресивними діями нашого сусіда.

А ось які думки з цього приводу 
нашого однодумця.

«LIVE YOUR LIFE» (англ. Живи своїм життям) у контексті 
подій сьогодення може чудово відображати настрої укра-
їнського суспільства стосовно московитів, та бути так само 
адресованим кожному із нас окремо. Бо життя - одне, і тут 
громадянину варто заздалегідь визначитись особисто для 
себе з алгоритмом першочергових дій при настанні гіпо-
тетичного часу «X». Тому, якщо у вашому алгоритмі немає 
місця для понять – асиміляція, дауншифтінг чи еміграція, у 
пригоді можуть стати наступні рекомендації: 

— Займіться стрільбою, спортивною чи просто заради 
розваги! Це чудове заняття додає впевненості, зводить на 
нуль стреси та є одним із кращих способів активного від-
починку.

— Залучіть до заняття стрільбою ваших дітей! На 
стрільбищі ви зможете показати їм дещо значно цікавіше, 
ніж комп’ютерні ігри, а доза адреналіну, отримана таким 
шляхом, не іде у жодне порівняння зі шкідливими звич-

МІЛІТАРИЗАЦІЯ УКРАЇНИ!
ками, тощо. 

— Під час занять завжди використовуйте засоби 
захисту органів зору та слуху. 

— Вивчіть на пам’ять декілька простих та надзвичайно 
важливих правил безпечного поводження зі зброєю. 

— Для початку достатньо скористатись послугами най-
ближчого тиру і спробувати «бабахнути» з наявних у про-
каті одиниць. Карта стрілецьких тирів та полігонів України: 
https://shooter-space.com/map/

— Як громадянин України, ви в змозі абсолютно 
ЛЕГАЛЬНО стати власником більшості світових зразків 
стрілецької зброї. Для цього зовсім не обов’язково бути 
журналістом, детективом чи мисливцем. 

Відповідальне поводження зі зброєю дисциплінує, сум-
лінне чищення після кожного заняття - привчає до праці. 
Практична темпова стрільба розвиває моторику та цілком 
може замінити відвідування спортзалу, а високоточна 
стрільба на далекі відстані передбачає цікаві математичні 
розрахунки та боротьбу із хитрим вітром. В цьому захопли-
вому стрілецькому світі, кожен зможе підібрати для себе 
потрібну дисципліну, достойно розвиватись та отримувати 
насолоду. І головне, таке веселе та корисне вміння варто 
поширювати для того, щоб назавжди відбити бажання у 
«братів» - заходити в гості без запрошення та махати соки-
рою під вікном. Слава Героям!

ЛЕОН К. 
_____________________________________________________

https://shooter-space.com/map/
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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. Звер-
таємо увагу на те, що ГО «Поступ» ми не збираємося 
перетворювати на партію. Ми візьмемо вже готову 
партію або створимо нову і будемо її використову-
вати. 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 грома-
дянська організація, власне, і є такою силою.

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

На цьому етапі має бути доопрацьований пакет 
реформ. Вони повинні мати чітку та зрозумілу струк-
туру, а також достатній рівень деталізації. Пара-
лельно має бути підготовлена команда реформато-
рів, 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 стра-
тегічного етапу.

Питання 5: 
Яким чином на даному, так званому, політич-

ному етапі ГО «Поступ», маючи всього 1000 членів, 
проникатиме у владу, тобто існує алгоритм, який 
враховує протидію?

Відповідь: Коли ми побудуємо нашу організа-
цію в кількості 1000 чоловік, то це буде дуже потужна 
і вже впливова організація в Україні. Навіть, якщо 
якість кадрів буде такою ж як ми маємо зараз. Хоча ми 
передбачаємо, що якість буде незрівнянно краща. Бо у 
нас зараз дуже велика група поступівців, які вступили 
в споживчий період (для кредитної спілки, екскурсій, 
знайомств, працевлаштування, захисту тощо), які сьо-
годні лише платять внески і нічого не роблять більше, 
і яких нічого по організації не цікавить. Зрозуміло, 
що приток кадрів такої якості у нас перекрився і вже 
зараз заходять люди із ідеологічною, а не споживчою 
направленістю. І надалі будуть заходити лише такі 
кадри.

Так от, чим більше вплив організації в суспільстві, 
тим більша підтримка народу. Саме підтримка народу 
і є головним інструментом проникнення у владу всіх 
рівнів. І через вибори, і без виборів. Якщо якусь силу 
народ підтримує, то ніхто не зможе успішно протисто-
яти такій силі. І така сила долає будь-які перешкоди. 
Це закон розвитку суспільства. 

Питання 6: 
Як і з кого буде формуватися команда реформа-

торів? Це ж мають бути люди з досвідом, мабуть. 
А якщо таких не буде в лавах «Поступу»?

Відповідь: Управляти мають фахівці. Зро-
зуміло, що вони ще бажано мають бути і активними 
патріотами або представниками команди реформато-
рів.

Але досвід історії каже, що такі співпадіння відбу-
ваються не так вже й часто. І точно кадрів які одно-
часно і високофахові, і патріотичні завжди не хватає. 
Не тільки в організації, яка приходить до влади, але і 
взагалі в країні. Дуже часто так чомусь відбувається, 
що якщо висококваліфікований спеціаліст, то чомусь 
він одночасно і соціальний дрон.

Тому вихід з такого становища людство вже давно 
придумало.

Тут є декілька варіантів.
Якщо керівник фахівець, але соціальний дрон, то 

до нього приставляється наглядач від влади (умовно 
- комісар). Зрозуміло, що такий наглядач не має бути 
тупим. Він може і не бути фахівцем, але має мати 
достатньо розуму, щоб розібратись і при необхідності 
звернутись до сторонніх радників.

Але частіше буває так, коли керівник не фахівець, 
але надійна, вольова та патріотична людина. То тут 
у нього мають бути радники з числа фахівців. Дуже 
часто це іноземці. Як правило, радники якісно вико-
нують свою функцію, якщо вони, дійсно спеціалісти. А 
особливо, якщо вони між собою не пов’язані. 

В будь-якому випадку досвід історії показує, що 
всі старі чиновники завжди перебудовуються під 
нову систему і продовжують якісно виконувати свої 
обов’язки. Дуже рідко, коли вони свідомо вдаються 
до саботажу або підривної роботи на своїх місцях. 
В будь-якому варіанті, люди організації «Поступ» 
мають бути в першу чергу тими керівниками, які вмі-
ють користуватись радниками і підлеглими фахівцями. 
Тому не є критично важливим, щоб в «Поступі» були 
обов’язково кваліфіковані кадри. Поступівські кадри 
мають бути розумними, щоб розібратись в сутності 
справи. Вольовими, щоб досягати поставлений цілей. 
Та розуміти Доктрину, щоб всі рухались в одному 
напрямку. Цього буде достатньо.

ДРУЖБА НАРОДІВ
“Тепер з завоюванням України… наша сила кріпне. Тепер у нас є 

можливість отримати паливо з Донецького басейну, є джерела хліба та 
продовольства… На Україні існують величезні запаси, надлишки хлібу, 
їх важко взяти відразу - там до сих пір партизанщина… Ми повинні не 
менше трьох тисяч робітничих залізничників, частиною селян з північ-
ної голодної Росії двинути на Україну. Помістити півтора мільйони армії 
на Україні, щоб вони допомагали підсиленню продроботи, будучи суто  
зацікавлені в ній, особливо ясно усвідомлюючи і відчуваючи неспра-
ведливість обжерливості багатих селян на Україні. Без цього побудувати 
соціалізм неможливо. Без ВНК (ВЧК - рос.) та інших подібних каральних 
репресивних органів радянська влада існувати не може”.

В.І. Ленін. 
ПСС, т. 38, “Промова на конференції залізничників”, стор. 313

Не воюють діти царів,
Не вмирають за рідну державу,
Не летять у небесну синь,
Не кричать їм: «Героям слава!»
Не болять їм чужі жалі,
Не печуть їм криваві рани,
Не ховаються в бліндажі,
Не лякають московські плани.
Не воюють діти вельмож,
Бо інакше би мир був у світі...
В Україні  іде  війна...
Гинуть просто нецарські діти!..

(Вартимей)

ВІДПОВІДЬ ЧИТАЧУ ГАЗЕТИ «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»
На один з наших номерів (№906) ми отримали такий 

коментар:
«Дякую за газету. Пропоную організувати зворотній 

зв’язок. Наприклад, на статтю «Поділ влади на три гілки» 
я б відповів, що насправді є п’ять гілок влади.

Можна погодитися із дослідниками (О. Лалак. «Криза 
влади». 2006р.), що є не три гілки влади в державі, а 
п’ять. Виявляється, що дві гілки від нас приховують, для 
того, щоб олігархам самим ними користуватися, а плебеїв 

не допускати. Це такі дві – Ідеологічна і Концептуальна. 
Концептуальна визначає напрям розвитку держави і сус-
пільства на перспективу, а ідеологічна – формує і виховує 
виконавців цього напрямку та задурманює інших». 

(Анатолій Ковальов).

Відповідаємо:
По-перше - ми ні з ким не дискутуємо, бо ми не дискусій-

ний клуб. Наше завдання - практична реалізація.

А по-друге - взагалі неважливо, скільки у нас гілок влади. 
Хоч 20! Ми вважаємо, що влада має бути єдина. І бути під-
контрольною громадянам. А сила, яка здобуває право гро-
мадян представляти, повинна мати усі важелі, щоб реалізо-
вувати необхідні зміни. А не гальмуватися через те, що якась 
«гілка» саботує реформи.

_____________________________________________________
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