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№ 919
14.07.21-20.07.21 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.
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Організація «Поступ» послідовно і наполегливо про-
суває в суспільство громадянську ідеологію. Тому і має 
альтернативну неофіційну назву – Громадянський рух.

В чому сутність цієї громадянської ідеології? 
Якщо коротко, то саму ідею громадянської ідеології 

дуже коротко і дуже влучно висловив російський поет 
Нєкрасов: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан.».

Ми вважаємо, що з цією тезою ознайомлені всі циві-
лізовані люди. Але, скоріше за все, не всі задумувались 
над її практичним сенсом. А практичний сенс простий. 
Тільки ті країни, які мали високий рівень громадянської 
відповідальності серед свого населення, в історії дося-
гали чогось вагомого. В тих країнах, де соціальні дрони 
переважали перед Громадянами, все руйнувалось. Соці-
альний дрон – це той, хто вважає, що громадянського 
обов’язку не існує. Що кожна людина має думати лише 
про себе та свою сім’ю, а не про свою Батьківщину. Вва-
жає, що держава не має втручатись в справи громадян ні 
за яких умов. І при цьому не усвідомлює, що саме умови 
гідного життя не самі собою з’являються, а їх створює 
хтось. Це «хтось» і є держава. А сама держава – велика 

спільнота людей, які живуть на відповідній території 
цієї держави. І не просто живуть, а й виконують або не 
виконують необхідні дії щодо розвитку своєї спільноти 
(держави). 

Можна наводити безліч прикладів соціальних дро-
нів. Мабуть багато хто чув від певних індивідів такі або 
аналогічні слова: 

- Я сплачую податки і на цьому - все. Мої обов’язки 
виконані перед державою.

- Мені ця країна нічого гарного не зробила, тому мені 
байдуже, що з нею буде.

- Я хочу виїхати з цієї країни, бо тут нічого гарного 
не буде.

Подібних прикладів можна багато наводити. Всі вони 
є ознакою соціального дрону.

Виходячи з наведеного, ми вважаємо, що соціальний 
дрон є ворогом країни. 

Ми вважаємо, що справи в країні ітимуть на 
краще тоді, коли відповідальні громадяни почнуть 
об’єднуватись і почнуть брати справу управління своєю 
країною у власні руки. Не на вибори ходити і вибирати 
чергових покидьків, а самим втручатись в усі справи 
країни.   Якщо влада поводить себе так, що не розвиває 
країну, то відповідальні за це в першу чергу мають бути 
громадяни, які ні фіга не робили, щоб встановити про-
гресивну владу і постійно її контролювати.

Безперечно, що демократична системи влади саме так 

придумана, щоб контролювати владу, яка була вибрана 
на виборах, майже неможливо. Демократична система 
так побудована, що працює за схемою «гроші – вибори 
– прихід до влади – повернення грошей з прибутком». 
Демократична система завжди приводить до влади олі-
гархію. А олігархію завжди цікавить питання власного 
бізнесу, а не розвитку країни. Таким чином існуюча 
демократична система влади є антагоністичною інтере-
сам громадян. Це значить, що її треба змінювати. Тому 
першим практичним кроком після об’єднання відпові-
дальних громадян у потужну політичну силу має стати 
зміна системи влади. Необхідно прибрати демократичну 
систему влади, замінивши її на громадянсько-республі-
канський лад (систему Громадянської республіки). Така 
система дає можливість відкликати негідну владу в 
будь-який момент і встановлювати іншу!

Громадянська ідеологія – це не просто усвідомлення 
громадянами свого громадянського обов’язку розбу-
дови своєї країни, а й приведення владної системи до 
такого стану, коли б у громадян була можливість вико-
нувати свій громадянський обов’язок. Виконання свого 
громадянського обов’язку має будуватись не на примусі, 
а на самоусвідомленні. Патріотом не можна змусити 
стати! Але без патріотів ніколи нічого гарного не вихо-
дить.

_____________________________________________________

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

ГРОМАДЯНСЬКА
ІДЕОЛОГІЯ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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Організація «Поступ» зараз перебуває на такому етапі 
розвитку, що нам будь-хто поспіль не потрібні. Адже ми 
формуємо команду, яка, поставивши з голови на ноги 
Україну, наведе у ній лад. І для цього завдання, аби лише 
гнатися за кількістю, нам будь-хто не потрібен.

Тому й проводимо індивідуальну кадрову роботу, аби 
знаходити потрібної якості людей під наші завдання. Наша 
вибірка приблизно один з тисячі. Тобто вимоги до людини 
досить серйозні.

Ми працюємо за методом «великих чисел», тобто пере-
бираємо великі масиви людей і знаходимо нам потрібних. 
Як відомо, метод «великих чисел» спрацьовує завжди та 

всюди. Головний його нюанс – це великі витатрати енергії 
та часу на пересіювання великої кількості людей. Якщо це 
робить одна людина, то це не буде дієвим, але якщо вже 
працює ціла команда, то метод починає давати результат.

З особистого досвіду можу стверджувати, що якщо 
стартувати нові діалоги щодо знайомства з «Поступом» та 
їх кваліфіковано завершувати, то результат буде точно. Я 
особисто два роки працював у щоденному режимі старту 
п’яти діалогів та їх логічного завершення. І за моєю схе-
мою роботи в «Поступ» вступало по дві людини щороку. 
Але в такому темпі «спринтера» працювати довго досить 
важко. Я наївно думав, що, спостерігаючи за моїм особис-
тим  результатом, до кадрової роботи приєднаються багато 
поступовців. По факту виявилось, що на мене дивились 
як на людину, яка має просто купу вільного часу і зайня-
тись мені нема чим. Зрозумівши це, я перейшов у режим 
роботи «марафонець». Тобто щоденно працюючи повіль-

ніше. Адже я чудово розумію, що це робота на роки і треба 
заощаджувати силу та волю.

Найближча мета нашої роботи – 1000 членів організації 
потрібної якості. Коли це станеться, важко сказати - через 
рік, а може через десять. Але іншого механізму пошуку 
людей просто нема! Тому треба починати працювати. 
Чим швидше команда зросте, тим швидше буде результат. 
Упевнений, що за роботи кадрової команди, до якої нале-
жатиме сто поступовців, ми набираємо тисячу членів орга-
нізації «Поступ» десь за 5 років максимум. Тобто, всього 
кілька років роботи, і ми вже почнемо незворотний процес 
підйому на ОЛІМП нашої перемоги.

А поки ви лише спостерігаєте, то невеличка команда 
вже працює задля нашої спільної перемоги. 

У вас совість є?
_____________________________________________________

КАДРОВА РОБОТА (ВЛАСНИЙ ДОСВІД)

ЩАСЛИВА РОДИНА - ПОТУЖНА КРАЇНА!

Сергій Солодкий
  член Ради 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;

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

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

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

Питання 2: 
Чому ви вважаєте, що 10 000 достатньо для 

приходу до влади по всій країні?

Відповідь: Для приходу до влади має бути вико-
нана одна єдина умова - наявність підтримки людей. 
Все. Більше умов не нема.

Але є ще питання реалізації цих умов. Тобто хтось 
має безпосередньо стати владою. Тобто йдеться про 
конкретні особистості, які обійматимуть конкретні 
пости. Також необхідно підтримку народу перетво-
рювати у фактичний результат, наприклад, перемогу 
на виборах. Хтось має працювати в штабах, на вибор-
чих дільницях. Також нагальним питанням є не тільки 
прихід до влади, а й правильне користування нею. 
Бо якщо діяти непрофесійно, як, наприклад, «Слуги 
Народу» Зеленського, то вся влада дуже швидко тане. 

Усе це забезпечується командою. А будь-яка 
команда має головні два показники: кількість та 
якість. В кожному конкретному випадку  ці показники 
можуть бути різними. Все залежить від обставин. Але 

досвід історії показує, що якщо мати команду (це для 
умов України) від 100 до 1000 осіб, то цієї кількості 
буде достатньо. Також і якість у цьому випадку теж 
буде достатньою. Бо просто так набрати команду в 
зазначеній кількості неможливо, якщо не буде ідеоло-
гічного підґрунтя. Проте ми кажемо саме про команду, 
а не набір людей, які колись написали заяви на вступ 
до організації і продовжують сплачувати членські вне-
ски. Зазвичай, команда складає біля 10% від загальної 
кількості організації. 

От і виходить, що для отримання влади і її реалізації 
необхідно мати організацію від 1000 до 10000 чле-
нів організації, яка забезпечить наявність необхідної 
команди в 100-1000 осіб.

Питання 3: 
Що значить «взяти всю повноту влади»? 

Відповідь: Взяти всю повноту влади означає, що 
за демократичної системи влади всі гілки влади мають 
бути в руках (під контролем) однієї партії. Мається 
на увазі законодавча система, виконавча та судова. А 
також армія і весь силовий блок.

Будь-яка міцна держава буде швидко підкорена, якщо 
в ній зруйнувати родинні стосунки!

Усі розвинуті країни світу досягли свого передового 
становища завдяки розвитку інституту сім’ї. Розгляда-
ючи сім’ю, як основу збереження й примноження свого 
народу, вони розробляли й впроваджували в життя 
заходи, спрямовані на зміцнення родин та їх матеріальне 
збагачення. 

Наші пращури також мали міцні й великі сім’ї, у яких 
всі жили дружно, дбаючи один про одного. Батьки вихо-
вували дітей, передаючи їм свої знання й любов до Бать-
ківщини. Діти всотували в себе всю батьківську любов, 
піклувалися про свою родину і так ставали справжніми 
патріотами країни. Сім’я була запорукою стабільності 
суспільства і розвитку держави. 

А що сьогодні? Сьогодні ми зазнаємо не лише еконо-

мічної і територіальної агресії, а й нашу країну руйнують 
з середини, штовхаючи на шлях знищення традицій-
ної сім’ї. І відбувається це поступово вже не один рік. 
Сучасне молоде покоління вже не орієнтується на досвід 
своїх батьків, оскільки період нестабільності в суспіль-
них відносинах, що триває з 90-х років минулого сторіччя, 
змінив образ успішної людини. За даними соціологічного 
моніторингу Інституту соціології НАН України за 2009–
2014 у трійку найважливіших ознак успіху, на думку 
молодих людей, увійшло: багатство, успішна кар’єра і 
міцне здоров’я. 

А що ж держава? А держава з 1991 року неодноразово 
реформувала Міністерство України у справах сім’ї, молоді 
та спорту. І 2010 року ключовий орган виконавчої влади, 
який мав би реалізовувати державну політику з питань 
сім’ї, припинив своє існування остаточно. Центрального 
органу виконавчої влади, як то міністерство чи державна 
служба, які б займалися державною сімейною політикою 
в Україні, не існує. Як наслідок, сучасний інститут сім’ї 
в Україні змінився і сьогодні його характеризують такі 
негативні явища, як нестабільність шлюбів, плюралізація 

форм шлюбних відносин, високий рівень однодітності та 
добровільної бездітності. 

Слід зрозуміти, що поступова ліквідація традиційних 
сімейних цінностей в Україні відбувається не випадково 
і є спрямованою дією на знищення України. А те, що у 
сучасному суспільстві сім’я не важлива - це пропаганда 
тих, хто хоче зробити з нас суспільство плебеїв і рабів, 
якими легко керувати. Та й загалом будь-яке суспільство 
може бути швидко зруйновано, якщо в ньому ліквідувати 
інститут сім’ї.

Настав час розпочати велику роботу задля збереження 
однієї з найважливіших наших цінностей - традиційної 
української родини. Кожен громадянин повинен усвідо-
мити наскільки питання міцної традиційної сім’ї важливе 
для майбутнього нашої країни. До дій, спрямованих на 
руйнування сімейний цінностей, треба ставитися, як до 
таких, що несуть не меншу небезпеку, ніж війна і епідемія 
одночасно.
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