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

№ 936
10.11.21-16.11.21 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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Якщо влада не долає 
корупцію за півроку, 
то вона має йти геть!

Запам’ятайте ці слова: «Якщо влада не долає 
корупцію за півроку, то вона має йти геть!».

Якщо вам кажуть, що корупція проросла наскрізь. Що 
все робиться, аби її прибрати, але поки не вдається, то 
вам брешуть! 

Не приборкати корупцію можна лише в двох випад-
ках. Перший, і, зазвичай останній – влада цього робити 
не хоче! І замість цього просто триндить про антикоруп-
ційну роботу. Так, іноді буває і другий випадок, але дуже, 
дуже рідкий. Це коли влада хоче навести лад в країні, але 
не вміє це зробити, або не має сили це зробити Це озна-
чає, що влада недолуга. І така влада має йти геть, щоб не 
демонструвати свою імпотентність! І в першому, і в дру-
гому випадку влада має піти геть! Як недолуга! Термін для 
того, щоб прибрати корупцію – шість місяців! Все! Досвід 
історії доказав, що цього достатньо. І робити це має саме 
влада. А не якісь громадські діячі чи громадськість, а саме 
влада! Так, допомога громадян необхідна і реально сприяє 
процесу. Але не є вирішальним фактором.

Мотив Майдану 2013-2014 був в основному – 
тотальна корупція. Це в першу чергу не дає спокійно 
жити звичайним людям. Бо вони бачать, як жирують 
судді, депутати, високі правоохоронці, чиновники. І при 
цьому країна йде у прірву! Ненависть до цієї мерзоти 

На даний момент вже точно відомо, які дії ведуть до перемоги, а які не дуже.
І є розуміння того, що можна і треба мінімально робити, щоб ці дії приносили вагомий внесок в наш рух. Це той 

мінімум, який може виконувати кожен член організації, якщо буде бажати це робити. І при цьому розуміти, що він 
не просто платник членських внесків, що також є внеском в загальну справу. А ще й робить практичні дії. Дії, які 
реально сприяють досягненню мети.

Цих позицій усього дві. Перша – це нарощування нашого ресурсу, а друга – пропаганда, тобто реалізація цього 
ресурсу.

МІНІМАЛЬНО МОЖНА:
- стартувати від десяти діалогів в місяць для пошуку нових кадрів, за обов’язкової умови завершення таких діалогів;
- розміщати на своєму профілі у ФБ (бажано у ФБ, але можна і в іншій соцмережі) мінімум по одному матеріалу на тиждень 

щодо нашого поступівського руху.
Все. Це мінімум.
Але є обов’язкова умова. Ці дії мають бути виключно добровільними. Вони не мають робитись через докір сумління, 

наприклад, що «я нічого не роблю». Якщо дії будуть іти не від бажання перемоги, а від якихось інших мотивів, то краще 
нічого не робити. Достатньо просто сплачувати членські внески і морально допомагати додатковими внесками, якщо є 
бажання таку допомогу робити. ________________________________________________________________________

зашкалює. Кожна нова влада обіцяє побороти коруп-
цію, але після її приходу, все залишається по-старому.

Чому ж так? Так все дуже просто. Бо діє демокра-
тична формула влади: гроші – вибори – прихід до влади 
– повернення грошей із прибутком! Це бізнес. Спочатку 
вкладаєш гроші в політичний проект, а потім витягуєш 
гроші, які вклав.

Починаючи з 2014 року нам влада вішає локшину 
на вуха, розповідаючи по боротьбу із корупцією. 
Понаплодили різних антикорупційних органів. 
Стільки наплодили, що нормальна людина навіть і 
запам’ятати назви всі не може! Ось, подивіться пере-
лік цих боротьбистів із корупцією:
- НАЗК (Національне агентство із запобігання 

корупції), головне завдання: запобігання корупції;
- НАБУ (Національне антикорупційне бюро України), 

завдання: розслідування фактів корупції на 
найвищому рівні;

- САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) 
має займатись процесуальним керівництвом 
розслідувань корупційних дій;

- АРМА (Національне агентство України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів) 
займається розшуком активів та управління ними;

- ДЕРЖФІНМОНИТОРИНГ (Державна служба фінансового 
моніторингу)  займається збором, аналізом та 
оприлюднення інформації щодо можливих випадків 
відмивання грошей та коштів, щодо яких є підозри в 

їхньому кримінального походженні;
- ВАКС (Вищий Анти-корупційний Суд) має займатись 

судовим розглядом справ з ТОП-корупції.
Виникає просте і логічне запитання: якщо є ціла 

армія боротьбистів із корупцією, то чому ж корупція 
нікуди не дівається? 

І зверніть увагу, всі ці дармоїди, які сидять в 
зазначених органах виконують три дуже важливі 
функції.

ПЕРША. Пожирають велику купу грошей платників 
податків. Причому у всіх цих розсадниках трутнів зарп-
лати такі, що краще про них не говорити, щоб не підні-
мався кров’яний тиск!

ДРУГА. Піднімають вартість корупційного ринку 
послуг. Бо тих, хто контролює цей ринок становиться 
більше. Тобто корупцію збільшують.

ТРЕТЯ. Морочать голову звичайним громадянам, які 
ніколи і ніякими корупційними діями не займались. 
Бо, наприклад, якщо вводиться додаткова звітність по 
фінансових потоках, по платежах по картках, по бенефі-
ціарах, тощо, то це точно не припиняє корупцію. Коруп-
ціонерів цим не можна зупини. Бо завжди можна обійти 
ці перепони, а по дорозі збільшити вартість корупцій-
них послуг. 

Все зазначене свідчить тільки про одне. Влада робить 
просту імітацію боротьби із корупцію. Це ще півбіди. Бо 
вона ще й своєю імітацією ускладнює життя порядним 
громадянам. Олігархію геть! Геть демократію, яка поро-
джує корупцію! ______________________________________

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

МІНІМАЛЬНІ ДІЇ ДЛЯ КОЖНОГО 
ПОСТУПІВЦЯ, ЯКІ ПРИНОСЯТЬ ВАГОМИЙ 
ВНЕСОК ГО «Поступ» - це група небайдужих людей, які не 

хочуть сподіватися на доброго царя/президента/
патріарха. Ми - громадяни, які бажають ситуацію в 
країні брати в свої руки, а не чекати, що хтось від-
сторонить від влади олігархів. Саме таких людей ми 
шукаємо! Людей, для яких Громадянський обов’язок 
не є просто гарним словосполученням. Людей, для 
яких любов до України рівноцінна любові до рідного 
дому. Людей, які хочуть побудувати Велику Україну. 

Ми переконані, що таких людей є багато. І нам 
потрібен кожен з них. Бо Велика Україна не будується 
сотнею ентузіастів. Нам потрібен кожен, хто здатен 
до систематичної праці на розвиток нашого руху. 
Кожен, хто готовий докласти зусиль, щоб побороти 
олігархічний супротив і навести лад в країні.

Якщо хоча б щось, що написане вище про тебе - ти 
наша людина. Приєднуйся до нас. Будуймо Велику 
Україну разом!

Яких людей шукає «Поступ»?

https://pixabay.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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РЕФОРМА ЕКОНОМІКИ, ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ ТА 
МІЛІТАРІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ЯК ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ.

ДЕМОКРАТИЧНА ТУШОНКА ПО-УКРАЇНСЬКИ

Чому важливі саме ці реформи? Зрештою, всі 
реформи є дуже важливими і в освіті, і в медицині, і 

Всі ви неодноразово чули в політичному дискурсі 
слово «тушка». Для тих, хто забув що воно таке – «туш-
кою» називають депутата, що обирався від однієї полі-
тичної сили, а в ході роботи змінив табір. Тобто, про-
стим язиком, «тушка» – це зрадник в політичному сенсі 
слова. Сьогодні «тушкування» депутатів в українському 
парламенті звична всім нам справа. Ми навіть не диву-
ємось подібній поведінці наших обранців, але, ну-мо, 
копнемо глибше і подивимось, як це виглядатиме з гро-
мадянської точки зору.

На чергових виборах ми проголосували за певну 
партію, підтримуючи її ідеологічний курс. Ця партія 

в інших галузях. Проте для того, щоб робити реформи 
потрібні гроші. Саме тому перш за все потрібно запус-
тити економічну реформу. 

Другою за важливістю має стати реформа правоохо-
ронної системи. Щоб люди не боялися, щоб бізнес міг 
працювати чесно і прозоро. 

Третьою за величиною має стати військова реформа. 

завдяки нашим голосам здобула певну кількість місць 
в парламенті. І, в кращому випадку, слідує заявленим 
курсом, задовольняючи наші політичні потреби. Але ж 
тут, один чи кілька депутатів, беруть і переходять в іншу 
партію, яка тримається іншого курсу. Простіше кажучи, 
беруть певну кількість наших з вами голосів, якими 
забезпечені їхні мандати, і переголосовують за іншу 
партію, нас не питаючи. Хіба це справедливо?! Звісно 
ж ні. Але що вдієш, коли в демократичній системі такі 
маневри абсолютно законні та користуються все біль-
шим попитом. 

«Тушкування» депутатів – це розкішний приклад 
безвідповідальності наших обранців. Після чергового 
волевиявлення народу, система представницької демо-
кратії не забороняє депутатам голосувати так, як їм 
заманеться, перебігати між партіями, продавати власне 
голосування (значно дорожче ніж звичайним людям), 

Іншими словами, народ, який не бажає годувати свою армію, 
невдовзі годуватиме чужу. Саме тому потрібна військова 
реформа, щоб чужинці не захопили нашу територію. 

БУДУЙМО ВЕЛИКУ УКРАЇНУ РАЗОМ!!! 

_____________________________________________________

прогулювати засідання, зловживати статусом та робити 
багато чого іншого, що нам не подобається. А коли таких 
депутатів ловлять журналісти, то у депутатів є залізне, 
демократичне виправдання – «Я народний обранець, 
мене вибрав нарід і я його представляю в парламенті, 
як вважаю за потрібне».  І тут питання не до людської 
якості конкретної особи, а до самої системи представ-
ницької демократії, що ніяк не може адекватно зреагу-
вати на таку проблему. А як ми знаємо, будь-яку систему 
характеризують не помилки, а саме реакція на помилки.

Отже, шановні співгромадяни, нас скоро чекатиме 
непростий, але очевидний вибір – надсучасна система 
управління державою «Громадянська Республіка» чи 
тушкована представницька демократія.

_____________________________________________________

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

Матеріал підготовлено на підставі розбору
 Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Витяг з Доктрини:
Розділ VII. ВЕЛИКА УКРАЇНА 

Після свого становлення Громадянська республіка 
перестає бути метою, а стає засобом. Саме тому слід 
чітко визначити, якій меті цей засіб слугуватиме. А 
мета може бути лише одна — Велика Україна. Доля 
України полягає в тому, що вона може або стати 
Великою Україною-Руссю, або нікчемним придатком 
до інших. З точки зору геополітичного становища, 
потенціалу ресурсів, особливо кадрових, Україна має 
всі потенційні необхідні складові, щоб стати Вели-
кою державою, як це було тисячу років тому. Але для 
цього, в першу чергу, слід впровадити ті елементи 
державного ладу, що привели Русь до Великої Київ-
ської Русі. І сьогодні вони присутні в Громадянській 
Республіці.

Ось основні орієнтири, які мають бути вектором 
розвитку України:

1. ФОРМА ПРАВЛІННЯ — Громадянська республіка.
2. ЕКОНОМІЧНА ПЛАТФОРМА — градієнтна еконо-

міка. Це означає, що чим більший рівень капіталу, 
тим більше має бути в ньому державного сектору чи 
державного регулювання. Тобто, державної відпо-
відальності та державного контролю. А чим менший 
рівень капіталу, тим, відповідно, більше лібералізму. 
Тобто рівень втручання має зменшуватися, і при пев-
ному рівні взагалі повинен бути відсутній.

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНА ПЛАТФОРМА. Всі при-
родні багатства України (земля, надра, біоресурси) 
є власністю не лише громадян, які там проживають, 
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але також і наступних поколінь. Це справжній скарб 
нації. Всі несправедливі зазіхання на нього мають 
жорстко каратися.

4. СОЦІАЛЬНА ПЛАТФОРМА. Інтереси середнього 
класу — в першу чергу. Досить дозволяти олігархії 
зомбувати тупий люмпен і цим триматись при владі за 
допомогою демократичної системи виборів. В першу 
чергу наша цінність — це Громадянин, а не просто 
людина, яка вміє лише ходити, говорити, їсти та роз-
множуватися.

5. ПРАВОВА ПЛАТФОРМА. Справедливість має бути 
законною, а закон справедливим. Вся система зако-
нодавства повинна підлаштовуватися під існуючі 
поняття справедливості. Самі ж поняття справедли-
вості формуються Громадянами.

6. ДУХОВНА ТА МОРАЛЬНА ПЛАТФОРМА — розвиток 
традиційних сімейних цінностей. Міцна сім’я — це 
необхідна умова побудови здорового суспільства. 
Якщо буде міцна сім’я, то буде й міцна Батьківщина.

7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА. Ніяких блоків чи 
об’єднавчих союзів, ні з ким. Блокування із Заходом 
чи зі Сходом неминуче призводить до того, що країна 
впирається в глухий кут у своєму розвитку, котрий 
гальмуватиме рух до Великої України. Якщо країна 
хоче бути великою, то вона повинна САМА подолати 
всі перешкоди і досягти високого рівня розвитку. А 
після того, як Україна стане високорозвиненою краї-
ною, вона має стати лідером Східної Європи.

8. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СУСПІЛЬСТВІ. В Громадянській 
республіці держава є не “надбудовою”, а основою 
усіх видів суспільних відносин. І якість цієї основи 
цілковито залежить від громадян.

Громадянська Республіка має показати світові 
подальший шлях політичного та соціального про-
гресу. Вона повинна стати наступною ланкою розви-
тку людства (монархія — демократія — Громадянська 
Республіка). Чим швидше світом опанують принципи 
Громадянської Республіки — тим менше соціальних 
катаклізмів зазнає цивілізований світ.

Питання 7: 
Де в економічній платформі знайти мотиватори 

для розвитку (бізнесу, технологій, власності в т.ч. 
інтелектуальної)?

Відповідь: В Доктрині «Громадянська республіка» 
відсутні позиції щодо мотивації для розвитку бізнесу. 
Бо бізнес не треба мотивувати, щоб він займався біз-
несом. Якщо це робити, то державні витрати на таке 
«мотивування» будуть перевищувати користь від самого 
розвитку бізнесу. А після того, як мотивування завер-
шиться, бізнес, який був замотивований, звернеться. 
Проте має бути стимулювання бізнесу. Тобто необхідно 
створювати таке бізнес середовище, щоб бізнесом було 
займатись просто, безпечно і вигідно. Для цього у нас 
передбачено в Доктрині три кити економічних реформ. 
Загальний вектор цих реформ направлений в сторону 
спрощення податкової системи, збалансування рівня 
податків (крива Лаффера), ліквідація всього перевіря-
ючого та контролюючого, що заважає веденню бізнесу. 
Створення розвиненого фондового ринку, створення 
розвиненого інституту власності.

Питання 8: 
Чому ви вважаєте, що у прихильників «Поступу» 

буде більшость у Вищий Громадянській Раді і ви змо-
жити провести ті реформи, як у Доктрині?

Відповідь:   Вища Громадянська Рада - це майбут-
ній вищий орган майбутньої Громадянської республіки. 
Для того, щоб він був запроваджений, необхідно змінити 
Конституцію України. Для зміни Конституції необхідно 
мати в діючій Верховній Раді України більше 300 власних 
депутатів. Таку кількість можна отримати за умови вели-
кої популярності уряду і тієї ідеології, яку цей уряд запро-
ваджуватиме. А велику популярність у першу чергу уряд 
має отримати після проведення успішних першочергових 
реформ. Тобто проведення успішних першочергових 
реформ є передумовою зростання популярності до рівня, 
необхідного для зміни конституційного ладу України
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