
ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Продовження на стор. 2

Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 918
07.07.21-13.07.21 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

14 
липня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

За резулярну несплату членських внесків виключено з 
«Поступу» Антонюка С. М.
До організації «Поступ» приєднався Блажко Микола 
Іванович.
Станом на 9 липня в ГО «Поступ» 156 членів

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

Що таке Велика Польща? Що таке Велика Британія? 
Що таке Велика Франція? З якихось причин, відповіді на 
ці питання практично нікому не потрібно роз’яснювати. 
Ніби-то і так все зрозуміло кожному ще зі шкільного 
курсу історії. А щодо Великої України чомусь потрібно. 
Що це? Легендарна українська меншовартість? Бажання 
свого «садку вишневого коло хати» і щоб ніхто не чіпав? 
Як би нам цього не хотілося, світ жорстокий та підступ-
ний. І щоб «плугатарів, які йдуть з плугами» не повби-
вали вороги, а «дівчат, які ідучи співають» не поґвалту-
вала всяка нечисть - громадянським обов’язком кожного 
Громадянина є побудова Великої України.

Велика Україна - це потужна, багата країна з заможним 
населенням. Країна з великою, боєздатною армією, яка 
здатна так дати ворогу по зубах, щоб єдиною його метою 
зробилося лікування саме у НАШИХ стоматологів. Кра-

КАДРОВИЙ напрямок.
ЗОВНІШНІ КАДРИ - вирішити задачу чисельного 

зростання організації «Поступ». 
Вектор: домогтися регулярної роботи всіх поступов-

ців, але на добровільних засадах. 
Принцип роботи для членів команди: щоденно 

стартувати з двома новими діалогами по знайомству з 
«Поступом», налаштовуючи себе на дві мети: пошук тих, 
хто до нас приєднається, і розширення інформаційного 
поля організації.

Успіх обумовлено двома чинниками: загальна кіль-
кість початих нових діалогів і доведення кожного діа-

їна, яка є, щонайменше регіональним лідером. А щонай-
більше… Тут вже в кого на скільки вистачить національ-
ної гордості та державницького егоїзму. 

Формою правління у Великій Україні має бути 
виключно Громадянська республіка. Бо без неї Велику 
Україну побудувати не вдасться. Олігархія та «дружні» 
сусіди не дадуть. 

Модель ведення бізнесу така, що чим більший біз-
нес - тим більше над ним контролю від держави. НУ НЕ 
МОЖУТЬ ДОЛІ ЦІЛИХ МІСТ З СОТНЯМИ ТИСЯЧ ЖИТЕЛІВ 
ЗАЛЕЖАТИ ВІД ТОГО, ПОРІЖЕ ВЛАСНИК МІСТОУТВОРЮ-
ВАЛЬНИЙ ЗАВОД НА МЕТАЛОБРУХТ ЧИ НІ! 

Всі природні ресурси Великої України належать УСІМ 
громадянам. Як нинішнім, так і майбутнім поколінням.

Закон у Великій Україні має бути справедливим, а 
справедливість - законною. Що справедливо, а що ні - 
визначаються традиціями та звичаями громадян України, 
а не рекомендаціями якихось комісій чи купкою олігар-
хів-узурпаторів.

Велика Україна - країна традиційних цінностей. Саме 
на популяризацію цих ідей беруть курс всі культурно-

логу до логічного завершення.

ВНУТРІШНІ КАДРИ - створити кадровий моноліт. 
Вектор роботи: залучити всіх членів «Поступу» до 

діяльності.
Принцип досягнення: домогтися того, щоб кожен 

член організації знав і розумів суть діяльності органі-
зації (всі розділи Доктрини). 

Схема роботи: ДІЗНАТИСЯ - ЗРОЗУМІТИ - ПРИЙНЯТИ 
- ДІЯТИ. 

Працювати всі мають виключно на добровільних 
засадах.

освітні інститути держави.
Велика Україна - не лібертаріанська країна. В ній дер-

жава є фундаментом усього, що відбувається, а не якоюсь 
надбудовою, яка надає адміністративні послуги. Держава-
ЦНАП (ЦНАП - Центр надання адміністративних послуг 
- Ред.) ніколи не переможе державу-військомат. А нам 
потрібна лише перемога! Велика Україна - це наша пере-
мога! Не Америки, не Китаю, не росії… А НАША!

Якщо Ви прочитали перший абзац і не зрозуміли 
звідки цитати, сором Вам. Перечитайте чудовий вірш 
Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати» і ніколи 
не будьте подібними до його героїв. Вуличними спі-
вами, плугами та вечерею Велика Україна не будується. 
Вона будується шляхом ліквідації олігархії та політичної 
активності громадян. А іншими шляхами - не будується.

_____________________________________________________

ІДЕОЛОГІЧНИЙ напрямок.
Робота напрямку зосереджується на роз’ясненні Док-

трини «Громадянська республіка».

ПОЗИЦІЯ «ПОСТУПУ» 
Мета: зробити «Поступ» лідером громадської думки. 
Орієнтир: оприлюднення позиції організації з 

обов’язковою регулярністю щонайменше раз на 
місяць та з її обов’язковим розповсюдженням. Пози-
ція повинна бути викладена і на каналі «Поступу» в 
Ютубі.

ЩО ТАКЕ ВЕЛИКА УКРАЇНА?

ОРІЄНТИРИ (ПЛАН) РОБОТИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
У 2021 РОЦІ (ПОГОДЖЕНО В ЧЕРВНІ 2021 Р.)

Олександр Черниш
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
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За даними Міністерства соціальної політики, в 2019 
році постійними трудовими мігрантами було 3,2 млн укра-
їнців. В окремі періоди, під час сезонних робіт, їх кількість 
досягала 7-9 млн. А сумарних переказів від заробітчан в 
Україну надходить до $12 млрд щорічно, що перевищує як 
обсяг коштів, які заробляють українські IT- компанії, так і 
обсяг прямих іноземних інвестицій у нашу економіку, та 
складає 10% ВВП. Тож не дивно, що коли мова заходить 
про вплив цих надходжень на економіку України, всі схо-
дяться на тому, що він значний. Але позитивний чи нега-
тивний? Тут думки різняться.

По-перше, потрібно розуміти, що перекази трудових 
мігрантів абсолютно неможливо розглядати у відриві від 
великої кількості соціальних та демографічних факторів, 
які супроводжують саме явище “заробіток”.

У наш час та в короткостроковій перспективі перекази 
підтримують курс національної валюти. Однак, багато 
економістів вважають, що було б набагато вигідніше та 
ефективніше для економіки надати заробітчанам гідні 
робочі місця тут, вдома, що допомогло б згенерувати не 
10% ВВП країни, а щонайменше 35-40%. В той же час 
держава додатково втрачає, вкладаючи в освіту молоді 
(а це в середньому 8000 доларів на людину), натомість не 
отримуючи нічого, адже після здобуття освіти людина їде 
працювати за кордон.

Гроші заробітчан допомагають їх родинам не лише 

покривати базові потреби, а й відкладати кошти, вкладати 
їх у відкриття бізнесів, купівлю житла, доступ до кращої 
платної медицини та освіти. Так, у західних областях, охо-
плених масовою трудовою еміграцією, зростання кількості 
ВИШів відбувалося швидшими, ніж в цілому по Україні, 
темпами. Та це є і мінус, адже дозволяє владі нехтувати 
соціальним захистом населення і не проводити реформ у 
цих сферах, віддавши на розсуд бізнесу. Це також збіль-
шує кількість членів сімей трудових мігрантів (особливо 
молоді), які не шукають роботу в Україні, віддають пере-
вагу життю за рахунок переказів. Ба більше - діти трудових 
мігрантів усе частіше роблять вибір на користь постійного 
проживання в іншій країні.

Уже сьогодні багато підприємств в нашій державі від-
чувають системний дефіцит кваліфікованих кадрів. Адже 
спеціалісти все частіше виїжджають на заробітки, не праг-
нучи повертатися. Найбільше від цього страждають будів-
ництво, промисловість, сільське господарство, транспорт 
та зв’язок. Окрім того, такими темпами до 2030 року у нас 
на кожного, хто працює, припадатиме 2-3 пенсіонери, отже 
остаточно сконає ще й пенсійна система.

Тож виходить, що гроші заробітчан - це трішки переваг 
сьогодні, які створюють лише великі проблеми завтра? 
Якщо все залишиться як є - то скоріше за все, так. Ми вже 
зовсім близько до Мексиканської економічної моделі, 
коли основний дохід державі приносить сировина, контр-
ольована олігархами, та заробітчани.

Як завжди, потрібні реформи та бажання їх проводити.
Багато мігрантів готові інвестувати кошти не тільки в 

свою родину, але й у діяльність місцевої громади на бать-
ківщині. Тож можна почати з розбудови державної стра-

тегії збільшення цих інвестицій. Зменшити вартість пере-
казів з-за кордону аби вивести їх з тіні.

Також першочергово необхідно запустити програму 
повернення українців додому. Задля того, аби утримати 
кадри, потрібно, щоб їхня зарплата всередині країни скла-
дала бодай 80% плати, яку вони можуть отримати на заро-
бітках. Але цього замало за відсутності соціальної і дорож-
ньої інфраструктури, дитячих садків, шкіл, суттєвих змін у 
податковій політиці, легкості ведення бізнесу, доступ-
ності кредитів, іпотеки, якісного і зрозумілого медичного 
обслуговування та проведення кардинальної пенсійної 
реформи… Відсутність цих фундаментальних реформ - це 
ті фактори, що все більше заохочують заробітчан залиши-
тись на постійне проживання за кордоном та перевозити 
туди свої сім’ї. А відтак можемо залишитися взагалі і без 
грошей, і без людей.

Та головне питання тут - чи потрібні такі реформи 
нинішній олігархічній владі в Україні? Наче й так, адже 
кадровий голод вони теж відчувають, однак вони легко 
можуть дозволити собі платити працівникам більшу заро-
бітну плату. А коли все стане ще гірше, НІЩО не завадить 
такому умовному олігарху розпиляти підприємство на 
метало-брухт та вкласти гроші у більш вигідну інвестицію, 
лишивши цілі міста без бюджетоутворюючих підприємств, 
змусивши жити в бідності чи емігрувати ще більшу кіль-
кість людей.

У підсумку, гроші заробітчан можуть стати великим плю-
сом для України майбутнього, однак точно не при нинішній 
олігархічній системі влади, яка пальцем не поворухне, щоб 
запустити вкрай потрібні для цього реальні реформи.
_____________________________________________________

ГРОШІ ЗАРОБІТЧАН - ЦЕ “ПЛЮС” ЧИ “МІНУС”?

ОРІЄНТИРИ (ПЛАН) РОБОТИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
У 2021 РОЦІ (ПОГОДЖЕНО В ЧЕРВНІ 2021 Р.) ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ напрямок.
Основний наголос у роботі пропагандистського 

напрямку робиться на піарі наступних позицій:
1. Побудова Великої України.
2. «Демократію геть! За громадянську республіку!»
3. «Поступ» - єдина сила в Україні, яка знає і декларує 

сутність проблем у країні, має конкретний план дій і 
рухається відповідно до плану.

4. Тактичне гасло: ЕКОНОМІКА-СПРАВЕДЛИВІСТЬ-
АРМІЯ.

5. Головний ворог – олігархія.
Головний вектор роботи напрямку: розширення 

інформаційного поля впливу «Поступу» на суспільство. 
Інформаційне поле включає в себе:
- кількість адресної розсилки газети «Громадянська 

республіка», стратегічний рівень (перехід кількості в 
якість) - досягнення 10 000 бази розсилки;

- кількість «лайків» сторінки «Поступ» у ФБ, стратегіч-
ний рівень - досягнення 10 000 «лайків»;

- відеоролики, досягнути рівня – один ролик на тиждень. 

Завдання по інструментам пропагандистського 
напрямку:

Газета «Громадянська республіка». Зробити газету 
популярною. Девіз: Газета – спільна справа!

ПУБЛІЧНІ АКЦІЇ. Публічні акції треба розглядати 
і готувати як інформаційні приводи для розширення 
поступівского інформаційного поля.

Мета: організація і проведення таких акцій, які 
будуть популяризувати громадянську ідеологію.

ФІНАНСУВАННЯ. Збільшити кількість поступовців, 
які регулярно вносять додаткові внески, до 50%.

ТАКТИКА.
1. Тепло.
2. Спрощена система підприємництва.
3. Земля.
4. Армія.

Реальний, переможний марш «Поступу» і грома-
дянської ідеології в країні почнеться тільки після 
того, коли кількість тих, хто розуміє і підтримує шлях 
«Поступу» досягне певної критичної маси. Параме-
три для орієнтиру такі: знають і розуміють суть руху 
організації – близько 80% поступовців. Після цього 
в організації природним шляхом залишаться тільки 
ті, хто буде ПІДТРИМУВАТИ шлях. Тоді і має початися 
переможний марш.

_____________________________________________________

Павло Шпильовий
    член ГО «Поступ»

Сила будь-якого політичного руху безпосередньо 
залежить від кількості людей, які до нього належать. 
Не просто підтримують. А саме належать до його лав. 
І ми не є виключенням. Позаяк «Поступ» не фінансу-
ється олігархією та сповідує антиолігархічні погляди, 
тому єдиним ресурсом, який для нас найсуттєвіший, є 
саме люди. Так, саме ресурсом! І в цьому слові нема 
нічого поганого. Адже кожна людина в організації віді-

грає свою роль та робить свій внесок, який наближає 
нас до мети - Великої України. У когось внесок більший, 
у когось менший, але кожен витрачає на це особистий 
часовий, трудовий та фінансовий ресурси. Заради цих 
людських ресурсів організації й шукають однодумців. І 
«Поступ» теж не виняток.

Механізм пошуку людей простий. Команда 15 осіб 
(кількість команди поступово зростає) систематично 
розпочинає в мережі Фейсбук діалоги з незнайомцями, 
пропонуючи їм ознайомитися з нашою ідеологією. 
І якщо незнайомця зацікавила пропозиція - в нього 
береться електронна адреса, долучається до розсилки 
газети і після того, як він починає її отримувати - від-

бувається індивідуальне ознайомлення людини Ікс з 
кожним розділом Доктрини Громадянської республіки. 
Якщо людина з усім згодна - їй пропонується долучи-
тися до наших рядів.

Цей простий метод, який можна застосовувати 
будь-де і будь-коли, залучив до наших лав багато ідей-
них товаришів. Багато часу він не займає, головне - було 
б бажання досягнути перемоги. А перемога «Поступу» 
- це побудова Великої Україні.

Якщо Ви, як і ми, хочете побудувати Велику Україну 
- напишіть нам. Можливо, Ви саме та людина, яку ми 
шукаємо. А ми саме та організація, яка Вам потрібна.
_____________________________________________________

ЯК МИ ШУКАЄМО ОДНОДУМЦІВ?А

Олександр Черниш
  член Ради ГО «Поступ»
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