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№ 916
23.06.21-29.06.21 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.
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РОБОТА 
КАДРОВОГО 
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Щодня, не зважаючи на свята і вихідні, члени нашої 
команди по залученню кадрів надсилають через месен-
джер у фейсбук два стартових повідомлення ось такого 
зразку: «Доброго дня Володимире! Якщо доля України 
Вас турбує, то, це звернення Вас стосується. А якщо ні 
- то ні. Пишу до Вас від імені нашої громадянської орга-
нізації «Поступ». Ми хочемо побудувати Велику Україну. 
Вважаємо, аби ситуація в Україні змінилася до кращого, 
потрібно змінити систему влади. Сьогоднішня демокра-
тична система працює по формулі: «гроші – вибори - 
прихід до влади - повернення грошей із прибутком». Це 
неминуче призводить до олігархічної влади. Наша мета 
- замінити в Україні демократичну форму правління 
на Громадянську республіку (республікансько-грома-
дянський лад). Працюємо в цьому напрямку. Шукаємо 
однодумців. Як Ви ставитеся до того, аби ми Вас озна-
йомили з нашим громадянським рухом?». 

Відповідає на наше повідомлення приблизно кожен 
десятий. А потім з цих 10% знов лише один з десяти 
починає більш менш адекватно спілкуватися і приблизно 
один з таких 1000 людей, до яких ми звернулись з нашою 
пропозицією, згодом долучається до лав організації. Цій 
темі я й хотів присвятити пропонований матеріал.

Одразу скажу, що ми не враховуємо люмпен, якому 
усе до дупи. Яка країна, що в ній коїться і що залишиться 

нашим дітям та онукам? А от чому ти, людина розумна та 
освічена,  не відповідаєш і не приєднуєшся до боротьби 
за Велику Україну мені не зрозуміло. 

Чи може в Україні все добре і ти впевнений, що у тебе 
та твоїх дітей і онуків щасливе майбутнє? Чи може ти 
задоволений постійним зростанням цін на харчі, кому-
налку, а дохід твій на тому ж рівні чи навіть зменшу-
ється? Чи може в тебе є робота/бізнес і є впевненість, 
що твоя діяльність тебе прогодує до пенсії. А ти впевне-
ний, що у тебе буде пенсія? А якщо буде, то чи зможеш 
ти на неї прожити? Чи може ти задоволений роботою 
поліції, судами та тією владою, яка так «добре керує»? І 
ще багато про що хочу запитати. Але щось мені підказує, 
що на всі ці запитання я отримаю відповідь – НІ!

Тому міркую, що ти не приєднуєшся до «Поступу» і не 
будуєш Велику Україну, бо чогось боїшся або не розу-
мієш?

Намагатимусь дати відповідь на типові 
питання, які можуть у тебе виникнути.

Питання №1: Я Вам не вірю!
Відповідь: Вірити треба в Бога, а з нашою ідеоло-

гією та громадянським рухом треба розібратися. Ми для 
цього до тебе і звертаємося!

Питання №2: Я плачу податки, а політикою 
хай інші займаються!

Відповідь: Добре! А тебе влаштовує та ситуація, що 
ти отримуєш? Ні!? То може треба змінити підхід?

Питання №3: У мене немає часу. Я важко 
працюю, щоб вижити та забезпечити свою 
сім’ю!

Відповідь: Хочу тебе засмутити – далі буде ще 
важче, бо Україна котиться в прірву. Крім того, коли ти 
розумієш важливість чогось, ти завжди знайдеш час. 
Ми ж не пропонуємо все те, чим ти займаєшся, кинути 
та працювати на «Поступ» і Велику Україну. Почни з 
малого – розберися з тим, що ми пропонуємо.

Питання №4: Не маю бажання!
Відповідь: Гарна відмазка доки в двері не завітала 

війна або поліція чи податкова чи ще щось сталося, що 
змусить тебе бігати і волати про допомогу або справед-
ливість. Ні, я тебе не залякую. Це - наші реалії в Укра-
їні. Тому знайди бажання і почни вже щось робити, щоб 
такого не сталося і ти жив в Україні, де безпечно та є 
справедливість.

Питання №5: Політика це брудна справа!
Відповідь: Ти ж розумна людина і знаєш, що полі-

тика стосується будь якої сфери нашого життя. Можливо 
ти не хочеш нею займатися? Але тобі не втікти від неї. 
Почни цікавитися політикою і, щонайменше, ти не будеш 
жертвою обставин. Підготовлений, значить озброєний! 

Питання №6: У Вас нічого не вийде! Вам не 
дозволять!

Відповідь: Вода камінь точить! А силу перемагає 

Дмитро Тацій
  член Ради ГО «Поступ»

Чому 

?

ти досіне з
“ПОСТУПОМ”

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858
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Люди дуже часто запитують: «А чим саме Грома-
дянська форма правління ефективніша за демокра-
тичну?». 

Найкоротшою та найлаконічнішою відповіддю буде: 
«Всім!». Хоча така відповідь і правильна – потрібно 
детальніше розібрати всі переваги Громадянської 
форми правління. Але, на жаль, їх не вмістити в один 
допис чи й у цілий цикл. Нижче я спробую дуже коротко 
та зрозуміло привести одну перевагу Громадянської 
республіки.

При демократичній формі правління, зміна влади 
може відбуватись лише в певні проміжки часу. Між 
якими є можливість відбити вкладене та «пропихнути» 
потрібні закони. Такий стан справ у першу чергу ціка-
вий саме бізнесменам, дозволяючи кратно приумно-
жити свій капітал. Подібних бізнесменів називають 
олігархами. 

Але треба розуміти, що не всі ті, хто вкладає гроші 
у вибори, стають олігархами. Олігарх - це бізнесмен, 
який обіймає ту чи іншу державну посаду, виборну чи 
не виборну. Якщо ж посади не обіймає, то бізнесмен не 
є олігархом. Або просто дуже багатий, але не бізнесмен, 
то теж не олігарх. Так, він впливовий, і може бути дуже 
впливовим, але не олігарх.

За класичним визначенням, олігарх - це бізнесмен, 
котрий має безпосередній вплив на владу. Як відомо, 
жоден бізнесмен не знехтує власними інтересами на 
користь державних. І саме тому працює формула: 
«гроші-вибори-прихід до влади-повернення грошей із 
прибутком». Тому можна стверджувати, що демократія 
– це олігархічна форма правління.

Звісно, можна стверджувати, що саме народ оби-
рає владу і ніякі гроші це не змінять. Але ж як воно 
насправді?

Безпосередньо перед виборами громадянам вла-
штовують справжній фестиваль задобрення. Надають 
змогу відчути, що вони щось вирішують та керують 
країною, влаштовують масові заходи та згадують про 
потрібні закони. Саме це і є перший крок – «гроші». 

Вже після того, як з кожного кутка перестають кричати 
про святість свого кандидата, після підрахунку голо-
сів на виборах іде оприлюднення результатів, де стає 
відомо хто найкраще вибудував свою бізнес модель, 
то це – «прихід до влади». А далі іде етап «повернення 
грошей із прибутком» - саме зараз олігархи пожинають 
плоди своєї роботи і можуть безкарно робити будь-що, 
а громадяни нічого зробити з цим не можуть, хіба що 
подумки. Саме тут проявляється одна з численних пере-
ваг Громадянської форми правління, адже система деле-
гування не прив’язана до часових проміжків і відкли-
кати чи делегувати своє надане повноваження можна 
будь-коли. Перебування делегата при владі напряму 
залежить від його роботи, де нема місця пустим обіцян-
кам чи популіським закликам. При Громадській формі 
правління всяка думка кожного громадянина завжди є 
важливою і враховується. І це саме та форма правління, 
при якій дійсно громадяни беруть безпосередню участь 
в управлінні країною. Лише при Громадянській формі 
правління ми зможемо побудувати Велику Україну.

_____________________________________________________

ЧИМ ГРОМАДЯНСЬКА ФОРМА ПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІША ЗА 
ДЕМОКРАТИЧНУ?

ЧОМУ ТИ ДОСЫ НЕ З «ПОСТУПОМ»?
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Воладимир Пелих
  член Виконкому ГО «Поступ»

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

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

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

Етап (Крок) №3: Стратегічний 
Даний етап починається з моменту, коли буде 

зрозуміло, що ми можемо взяти всю повноту влади 
у свої руки. Кількість членів організації має сяг-
нути 10 000 осіб, але це число є орієнтовним. Проте 
можуть скластися такі обставини, коли достатньо 
буде і меншої кількості. Історія це підтверджує. На 
цьому етапі ми маємо досягнути:

- підтримки народу на рівні 25% (мова йде саме 
про реальну підтримку, див. Розділ №3 Доктрини);

- готовність пакету реформ із деталізацією до 
законопроектів, декретів та інструкцій;

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

- готовність команди реформаторів, які здійсню-
ватимуть усі реформи.

Як тільки ці умови будуть виконані — ми отри-
маємо всю повноту влади та переходимо до першо-
чергових реформ.

Питання 1: 
Які саме обставини повинні скластися, щоб 

можливо було прийти до влади, коли в організації 
менше 10 000 осіб?

Відповідь: Для приходу до влади взагалі не 
має значення, скільки людей в організації. Прийти до 
влади може і одна особа. Навіть і віртуальна особа. 
Якої може і не існувати взагалі, але буде якийсь вірту-
альний образ в інтернеті.

Головним інструментом приходу до влади є попу-
лярність, тобто підтримка громадян. Все. Це єдина 
вимога. І чим вище така популярність, тим вище віро-
гідність приходу до влади. При досягненні рівня під-
тримки в 25% і більше стримати таку силу неможливо. 
Ані законними, ані незаконними методами.

Але для того, щоб сягнути достатнього рівня під-
тримки громадян, необхідна відповідна пропаганда та 

реклама. Для цього потрібен ресурс. Позаяк «Поступ» 
не використовує олігархічного ресурсу (грошей), то 
залишається єдиний ресурс - люди! Тобто члени орга-
нізації виконують роль цього пропагандистського 
ресурсу. Організація стає колективним агітатором та 
пропагандистом. І ось тут спрацьовує ефект синер-
гії. Чим ідеологічніша організація, тим більший цей 
ефект синергії. Сила помножується. Ступінь ідеоло-
гічності (або рівень кадрового моноліту) - це ступінь 
того, наскільки члени організації знають, однаково 
розуміють та підтримують ідеологічну базу. В нашому 
випадку це Доктрину «Громадянська республіка». 
Рівень, при якому досягається найвищий ефект, оці-
нюється у 80%. Тобто 80% розуміють Доктрину і 
підтримують її. В цьому випадку реальна необхідна 
цифра кількості для отримання влади оцінується біля 
1000 членів. Чим менший рівень кадрового моноліту, 
відповідно, тим більша кількість членів організації 
потрібна. 

Якщо якість моноліту буде така, як зараз, то 
потрібна при такій якості кількість значно більша, ніж 
1000 членів, але, ймовірніше, менше 10 000. Можливо, 
вистачить і 6000-8000 осіб.

тільки інша сила. Сила громадян у їх єдності. А крім того 
це наша країна і нам не потрібно у когось брати дозвіл 
на зміну країни. Приєднуйся та разом будемо будувати 
Велику Україну!

Питання №7: А чим я можу допомогти? Я ж 
звичайна людина!

Відповідь: Щоб змінити державу, перед нами 
постає багато завдань - великих і маленьких, легких та 
складних. Кожному знайдеться своє місце та робота, бо 
головне бажання - змінити Україну на потужну, процві-
таючу та безпечну!

Питання №8: А платити будуть? Я ж витра-
чатиму на Вас свій час.

Відповідь: Ні! Понад те, кожен член організації 
крім свого часу ще й сплачує членські внески та додат-
кові внески. Членські внески зараз складають аж 60 

грн. на місяць. Сума символічна. Бо ми в першу чергу 
сподіваємося на працю людей, а не на роботу за раху-
нок фінансування. А ще краще, запитай себе: «Скільки 
готовий заплатити за те, щоб в Україні був мир? Скільки 
коштує спокій і порядок у твоєму будинку, вулиці, місті 
і, зрештою, в державі? Скільки коштує твоя впевненість 
у завтрашньому дні? Мабуть дуже дорого. Тому став пра-
вильне питання  - що я готовий зробити для України?

Питання №9: Ви вже 20 років будуєте, а де 
Ваша Велика Україна. В мене нема стільки часу!

Відповідь: Щоб народилася дитина, треба 9 місяців, 
а потім ти усе життя опікуєшся нею, вкладаючи в неї час 
і гроші. То чому ти думаєш, що побудувати Велику Укра-
їну це легко і швидко? Так, можливо це займе ще 10, 20 
або 50 років. Але хіба це щось змінює? Якщо ти не будеш 
приділяти увагу своїй країні, то рано чи пізно … Не хочу 

продовжувати. Ти ж розумна людина. Включи мозок. Ні в 
тебе, ні в мене нема іншого шляху, якщо ми хочемо мати 
державою Україну, а не те, що відбувається зараз.  

Питання №10: Я ознайомився з вашою ідео-
логією і не згоден з таким підходом!

Відповідь: Не подобається «Поступ» - приєднуйся 
до інших, або створюй свою організацію, але будуй 
Велику Україну! Не зволікай. За нас Велику Україну 
ніхто не побудує!

P.S.: Пиши, запитуй. 
У нас одна справа – Велика Україна! 

Наша сторінка на фейсбук  
Адреса для листування
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