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КОМУ ВИГІДНІ ЖЕБРАКИ ПЕНСІОНЕРИ?
Виталий Мельник
член ГО «Поступ»
Напевно з усіх соціальних функцій держави турбота про літніх громадян викликає найбільшу кількість
суперечок і протиріч. Гуманісти вважають солідарну
пенсійну систему одним з найбільш значущих досягнень цивілізації, економісти ж - якорем на шляху економічного зростання. В українській економіці пенсійне
питання не тільки одне з найболючіших, але й одне з
тих, яке визначає її стагнацію.
Наведемо факти. Зараз в Україні 11 млн 300 тис. пенсіонерів, тобто більше чверті населення. Середня пенсія
3 170,14 грн. Це означає, що в рік пенсіонерам виплачується 448,5 мільярда грн. Пенсійний фонд не в змозі
зібрати таку суму і користується дотаціями з бюджету в
розмірі 146 млрд. грн. Тобто з наших кишень! Нагадаємо, що річний бюджет України на 2021 р. складає 1 трл.
92 млрд. грн. Таким чином бачимо, що сума, необхідна
для утримання наших пенсіонерів, дорівнює майже

половині річного бюджету. Це при тому, що наші пенсіонери зовсім не жирують. Способи вирішення цієї проблеми поки жоден уряд ще не запропонував. І навряд
чи запропонує! Причина ось у чому.
Демократам-плутократам, купленим олігархами, така
ситуація вкрай вигідна. Якщо розглядати пенсіонерів в
якості електорату, то їх кількість становить одну третину
(діти до 18 років у виборах не беруть участь). Якщо врахувати, що пенсіонери на виборах проявляють високу
активність, а молодь до 35, розчарувавшись в обіцянках хитрих політиків, «громадянський обов’язок» часто
ігнорують, то в багатьох округах саме пенсіонери є тією
«конячкою», на яку роблять ставку «народні обранці».
За роки незалежності України олігархічна влада навчилася вправно маніпулювати умами і настроями наших
громадян похилого віку, обіцяють їм манну небесну,
але ... після виборів. Лі Куан Ю казав: «Для справжньої
демократії потрібно щоб 40-50% населення мали дохід
вище 5000$ на місяць і були добре освічені. Інакше
на виборах люди обиратимуть шахраїв та актерів». Як
влучно!
Чи є рішення? Рішення завжди є! Ті, кого не хви-

люють результати майбутніх виборів рішення завжди
знаходять. Історія знає чимало прикладів. Августино
Піночета, Нурсултана Назарбаєва та того ж Лі Куан Ю не
хвилювали їх рейтинги, коли вони проводили революційні реформи в галузі пенсійного забезпечення. Вони
керувалися економічною доцільністю і перспективами
майбутнього своїх країн.
Майбутній Громадянської Республіці потрібно мати
чітке розуміння того, що функція соціального забезпечення населення літнього або працездатного, здорового або такого, що мають фізичні вади - це не турбота
держави, а всього суспільства, і повинна здійснюватися
через такі перевірені та ефективно дієві інструменти,
як: страхова медицина, страхування життя, недержавні
пенсійні та інвестиційні фонди. Одним із завдань системи освіти має стати завдання виховування фінансово грамотних громадян, що беруть на себе повноту
відповідальності за добробут своїх сімей і особисте
благополуччя в будь-якому віці. Сильні і багаті домогосподарства є основа потужної економіки і добробуту
суспільства.
_____________________________________________________

ЯКЩО ВИ ПРОТИ ДЕМОКРАТІЇ, ТО ВИ ЗА ДИКТАТУРУ?
Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»
Одне з гасел громадянської організації «Поступ»
є «Демократію ГЕТЬ!».
Але трапляється, коли окремі товариші одразу
нас запитують: «Якщо Ви проти демократії, то Ви
за диктатуру?»
Це приклад нав’язаного соціального стереотипу.
Коли людям постійним рефреном затуркують голову
«демократія, демократія, демократія….», то цим досягається певний результат. Людям настільки забили
голову, що вони перестають замислюватися над питанням: «А що ж таке демократія?» І, як виявляється, якщо
у людини запитати, що таке демократія, то вона часто
стає безпорадною дати відповідь. Починає щось там
белькотіти про владу народу, про свободу слова, про
відсутність корупції, про розвинену країну і про всяке

інше гарне та красиве. Тобто сказати, що таке демократія, люди найчастіше не здатні. Але щиро впевнені, що
це щось таке гарне! Проте багато людей легко можуть
пояснити, що таке «НЕ демократія». Відповідь дуже проста – це диктатура. Тобто весь світ навчили, що демократія – це гарно, а якщо НЕ демократія, то це диктатура. І
все, крапка.
Отак і з нами. Як тільки людина чує, що наше гасло
«Демократію Геть!», то заледве не підсвідомо вирішує,
що ми за диктатуру. А подумати?! Ні? Обов’язково мислити нав’язаними стереотипами? Як сказав Вольтер:
«Швидкі висновки - результат загальмованого розуму».
Так от, якщо почати хоч трохи розбиратись, то в
першу чергу необхідно згадати, що у терміна «демократія» є щонайменше два значення. Різні два значення
одного і того ж слова! Ще раз – для загальмованих: ДВА
значення, а слово одне!
Перше - це система влади, тобто те, як організована
влада (за демократії це: наявність парламенту, таємні
періодичні вибори, поділ влади на три незалежні гілки,

кожен депутат в парламенті має однакові повноваження
тощо).
Друге - це ідеологія побудови суспільства. Тобто цінності, які визнаються суспільством.
Під демократичними цінностями розуміються звичайні людські цивілізаційні цінності. Такі як: свобода
совісті, слова, пересування, праці, місця життя, участі в
політичному житті країни тощо.
То про яку саме демократію мовиться, коли ми чуємо
гасло «Демократію геть»? Про систему влади, яка працює за принципом «гроші - вибори - прихід до влади
- повернення грошей із прибутком» і яка породжує олігархію? Чи про систему загальнолюдських цінностей,
які чомусь назвали демократичними цінностями?
Ми чітко говоримо, що ми виступаємо саме проти
демократичної системи влади, яка породжує олігархію.
Але одночасно виступаємо за демократичні цінності.
При чому тут диктатура?
_____________________________________________________
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ЧОМУ КОЖЕН ГРОМАДЯНИН МАЄ
ЗАЙМАТИСЯ ПОЛІТИКОЮ?
Олександр Рябцев
член ГО «Поступ»

НОВИЙ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК З 20 ЛЮТОГО 2021 РОКУ

А й справді, чому громадянина повинна цікавити
якась не зрозуміла (дехто навіть скаже брудна і брехлива) політична діяльність? Ну-мо, розберемося!
Політична діяльність є засобом для досягнення
влади. Влада може бути метою і засобом.
Метою влада стає для тих, хто вибрав шлях пограбування власного народу. А той, хто підтримує таких
«політиків», позбавляє гідного життя як себе, так і всіх
інших громадян, а це - родичі, друзі, знайомі...
Коли влада є засобом для досягнення мети побудови
розвиненої держави, то тоді стає логічною підтримка

такої політичної діяльності.
Ми дуже часто чуємо гучні лозунги про величезний
потенціал та неймовірні можливості, які обіцяють реалізувати політичні діячі під час передвиборчих агітацій,
але після чергових виборів отримуємо прикру реальність. Так куди ж іти, кому вірити?
Вірити потрібно в себе і у власні сили. Особисто
брати участь в політичній роботі, щоб контролювати
виконання тих обіцянок, які ми так часто чуємо, бо це
єдиний шлях до їх реалізації.
Якщо кожен громадянин почне займатися політикою
і контролюватиме виконання посадових обов’язків та
обіцянок політичних діячів, використовуючи систему
управління «Громадянська Республіка», то ми зможемо
побудувати Велику Україну.
_____________________________________________________

Вшанували Героїв України
і словом і ділом.

Вранці 23 травня 2021 року козаки і патріоти Вінниччини встановили пам’ятний камінь на
місці спорудження монументальної композиції на
честь Івана Богуна, козаків і містян, які захистили
Вінницю і перемогли ворога в березні 1651 року.
Дізнатися більше про подію можно за посиланням.
Володимир Воловодюк
член ГО «Поступ»

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

ПРИЧИНА №11: ПОБОЮВАННЯ ДІЙ ВЛАДИ ПРОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Кирил Соколов
член Ради ГО «Поступ»

Причина11: Є побоювання, що якщо реально
організація почне загрожувати владі, то влада
почне відповідні дії проти організації, а людина не
хоче опинитись під репресивними діями влади.
Цього не варто побоюватись, а варто бути завжди готовим до цього. Адже «Поступ» є силою, яка ставить собі за
мету побудову Великої України.
Для цього, окрім першочергових реформ – необхідно змінити і систему влади також. Тобто необхідно
усунути олігархію від влади, унеможлививши всі умови
за яких спрацьовує демократична формула влади:
«ГРОШІ>>ВИБОРИ>>ПРИХІД ДО ВЛАДИ>>ПОВЕРНЕННЯ
ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ>>ЗНОВУ ВИБОРИ».

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 організація повинна мати регіональні осередки мінімум в 8-ми областях, щоб мати змогу координувати свої дії по всій території України.

Враховуючи це все – можна упевнено сказати, що влада
може насправді розпочати протидію на певному етапі. Та
знаємо, що коли ти попереджений, то ти захищений.
Головними захисними механізмами саме й виступають три обов’язкові умови зміни системи влади:
1. Ідеологія.
2. Масова організація.
3. Підтримка народу.
Дотримуючись цих умов, виникають такі обставини,
коли ідеологічну організацію знищити неможливо. А
окремих членів організації висмикувати нема сенсу, а
може навіть і небезпечно. Бо є ризик створення ідола (як
приклад – Гонгадзе).
Тим паче за боротьби супроти такого явища як олігархія – варто боротися з системою, а не персоналіями.
Наша мета – ліквідувати олігархію, а не олігархів. І коли
з’являється сила, яка отримає невідворотну силу прийти до
влади і реалізувати свій план, то проти неї не об’єднуються,

щоб боротись, а починають налагоджувати відносини.
І також варто зазначити, що коли є організація, то
будь-які нападки на неї її тільки підсилюють. Тому в такій
протидії найкраща поведінка олігархічної влади – просто
замовчувати, що така сила є, і сподіватися, що вона сама
розвалиться, «зів’яне». Тобто просто не воювати із нею.
Але цей механізм не працює в тоталітарних режимах, як,
наприклад, в Росії, Білорусі чи Китаї. Там інша стратегія.
А загалом, практика свідчить, що влада завжди починає
боротися з новою силою занадто пізно. Спочатку вона її не
помічає, а коли помічає, сила вже настільки потужна, що
ефективно боротися з нею вже марно. Тому не варто перейматися тим, що влада почне протидіяти. Бо вона з цим, як
завжди, запізниться.
Іншими словами – єдиний шанс перемогти, це втілити
ідею в маси!

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.

можуть при цьому говорити красиві слова «з Доктрини».
На відміну від цього, організація «Поступ» буде заходити у владу для практичної реалізації Доктрини. І тут
виникатиме питання, а в чому полягатиме гарантія, що в
майбутньому поступівці не будуть заходити у владу під
прапорами «Поступу», але ж насправді, аби реалізувати
особисті життєві плани? А прапорами лише прикриватимуться, як це зараз роблять всі кандидати в депутати від
всіх партій, без виключень. Гарантія полягатиме в тому,
що на той момент, коли нас буде більше 1000, організація
буде досить потужна і кидати її, не виконуючи організаційний план буде просто невигідно, контрпродуктивно, з
одного боку. І небезпечно з іншого. Бо на шляху нашого
зростання ми будемо розраховуватися з усіма зрадниками. Про це всі мають знати заздалегідь, щоб думали,
перш ніж зраджувати.
Стосовно консолідації всіх поступівців, які позаходили у владу за індивідуальним життєвим планом, то це
неможливо. Консолідація можлива через спільні інтереси. У нас спільний інтерес може бути лише один - це
практична реалізація Доктрини. Це означає, що індивідуали-поступівці у чомусь мають на певному етапі відійти від власних індивідуальних інтересів, задля чого
ставали депутатами, і почати переорієнтовуватись на
поступівські завдання. Це на практиці не відбувається.
Так, хтось намагатиметься робити політичну мімікрію,
але всі будуть знати, що йде перефарбування під вигідну
партію. Неможливо в таких умовах здійснити реальну
консолідацію. В першу чергу її не допустять ті, які будуть
прямувати командним шляхом, а не індивідуальним.

Питання 9:

Але, навіщо чекати «1000», коли вхід у владу членів «Поступу» відбувається вже зараз, а після створення партії, члени «Поступу» консолідуються?
Відповідь: Треба розрізняти вхід у владу
поступівців і організації «Поступ». Поступівці заходять
у владу заради особистих вигод і виконують особисті
життєві плани. Тож тільки вони знають свої життєві
плани і нікому ніколи реальної правди не кажуть. Хоча і
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