
врядування, яка склалась в Україні. А отже мова має йти 
для них не про зміни в країні, а про зміну влади. Тобто 
мова йде про боротьбу за контроль над тими грошовими 
потоками, які продукуються нашою недолугою держав-
ною системою. 

Понад те, порушувати питання реальних реформ 
зараз не вигідно нікому: і діючій владі, і олігархіч-
ній опозиції, і нашому протектору – США і, зрозуміло, 
нашому теперішньому ворогові – Росії. Бо навіть прос- 
те обговорення цих нагальних проблем, а не надума-
них, поступово формує в суспільстві запит на такі дії. 
І поступово ведуть до того, що будь-яка влада не зможе 
довго утриматись при владі, якщо не буде хоч якось про-
суватись вперед по шляху цих реформ. Реально просу-
ватись, а не ляпати язиком, як це зараз відбувається. А 
це зразу буде приводити до посилення країни. Що не 
вигідно ані олігархії, а ні США, ані, тим більше – Росії.

Громадяни мають зрозуміти ці речі і самим порушити 
ці питання всюди, де тільки можливо. Так, телебачення 
та великі ЗМІ в руках олігархії, але є соціальні мережі, 
є безпосереднє спілкування громадян між собою. Девіз 
має бути для кожного громадянина, навіть і для соці-
альних дронів – постійно порушувати питання реформ, 
постійно про це говорити, всюди і з усіма. Так, хоча б 
просто базікати про це. Але про реальні реформи! Посту-
пово необхідно домогтися того, щоб більшість громадян 
чітко розуміла, які першочергові реформи мають бути. 
А це мають бути реформи економіки і правоохоронних 
органів. Економіка буде розвиватись тільки в разі, якщо 
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15.12.21-21.12.21 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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РОЗВИТОК ГАЗЕТИ 
«ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА».
ПРОПАГАНДИСТСЬКІ МАТЕРІАЛИ

Остання прес-конференція Президента України, там, 
де він оголошував про державний переворот  пана 
Ахмєтова, свідчить про відрив від реалій як самої 
команди Президента, так і тих, хто хоче його позбавити 
президентства.

Взагалі це дійство яскраво засвідчило, що всі наші 
провідні ЗМІ або не розуміють проблем України, або 
спеціально ведуть в бік від цих проблем. Вся зграя жур-
налістів, яка довбала Президента питаннями, демон-
струвала, що віддано служить своїм хазяям. Незважа-
ючи на те, на яку дурню їх ці хазяїни штовхають. 

Зрозуміло, що Президент та його команда «слуг» 
втрачають довіру громадян. Бо ніяких реформ, крім 
балаканини про них, більше нічого не роблять. І цим 
намагаються скористатись різні олігархічні клани. Але 
чому вони роблять це так незграбно? Чому порушують 
питання не ті, які зараз нагальні для України, а друго-
рядні. Чому не порушуються питання економічних 
реформ, питання повальної високопосадової корупції? 
Те, що Президент про це мовчить, то тут  зрозуміло. Бо 
нічого в цьому напрямку не робить. А чому його против-
ники мовчать? 

Відповідь тут напрошується сама собою. Бо всі ці 
олігархічні клани цілком задоволені тією системою 

ЧОМУ ЗЕ І ЙОГО ВОРОГИ НІЧОГО НЕ 
КАЖУТЬ ПРО НЕОБХІДНІ РЕФОРМИ?

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

Першочергова базова реформа - це реформа ЕКО-
НОМІКИ, бо для всіх інших реформ треба гроші!

Необхідно зробити дві речі:
1. Зупинити планове знищення малого та серед-

нього бізнеса.
2. Дати можливість бізнесу спокійно працю-

вати, а для цього треба:
• Повністю ліквідувати діючий податковий 

кодекс, а замість нього впровадити новий, в 
10 разів менший, абсолютно простий для розу-
міння і справедливий.

• Ліквідувати все, що контролює і перевіряє 
малий і середній бізнес.

Якщо так зробити, то через рік наші заробітчани 
повернуться в Україну і ще й привезуть поляків на 
заробітки.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!

РЕФОРМА 
ЕКОНОМІКИ!

Скажи це голосно! Поширюй!

та підтримували ряд ідей, які були близькими і мені. Я 
почав спілкуватися з цими людьми і дійшов висновку, 
що мені треба бути разом з ними. І тут питання: «Чому?» 
Бо вони за Україну, за будівництво Великої України. І не 
просто на словах, а і власними справами. І я став чле-
ном їх організації, а тепер і моєї, членом ГО «Поступ». 
У складі ГО «Поступ» я вже декілька років і скажу так: 
«Мені подобається, мені комфортно, мені цікаво». 
Чому? А тому, що «Поступ» має власну ідеологію, план 

Я вже не зовсім молода людина, бо майже пенсійного 
віку. За освітою історик, а працюю у сфері освіти. Цікав-
люсь політикою. Не байдужий до подій у країні. Не дуже 
активний. Якось я зустрів групу людей, які озвучували 

ЧОМУ Я В «ПОСТУПІ»!?
дій, план розвитку країни, план зміни системи влади 
в країні. Підкреслюю, що не зміна влади, а системи. І 
головне, що в «Поступі» почують кожного. Ні, звиняйте, 
то було у Януковича, а тут - не кожного, тут тільки того, 
хто щось пропанує. Можливо це ні на що не вплине, але 
кому цікаво, то звертайтесь до нас.

_____________________________________________________

Сергій Китаєнко
  член ГО «Поступ»

повністю дати свободу малому та середньому підприєм-
ництву. Повністю переглянути податкову систему в бік 
спрощення. Ліквідувати та розігнати всі контролюючі 
та перевіряючі бізнес органи. Нехай ці контролюючі 
дармоїди підуть займатись підприємництвом, або вла-
штуються на роботу до підприємців, або нехай шурують 
за кордон на роботу, замість того, щоб паразитувати в 
Україні. Реформа правоохоронної системи має початись 
у двох напрямках: ліквідація корупції та повна зміна 
судової системи. Ліквідація корупції можлива тільки 
тоді, коли її починають ліквідувати зверху. А судова 
система має працювати так, щоб будь-який громадянин 
міг дуже швидко досягти справедливості і відповідної 
реалізації справедливих судових рішень. Та влада, яка 
це досягне – стане найяскравішою владою за всі часи 
України!

_____________________________________________________

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004767123170
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які хтось із бенефіціарів отримує мільярди пільг або 
бюджетних коштів, замість того, щоб вони були вико-
ристані в інтересах усіх громадян. В той час, як прий-
няття вкрай потрібних законів може затягуватися до 
безкінечності під тягарем парламентського спаму: тисяч 
безглуздих правок, єдина мета яких – розтягнути час. 

Звісно, депутата можна переобрати, але то коли ще 
буде? Чергові вибори лише раз на п’ять років, а до того 
часу можна наробити ще багато справ і заробити багато 
грошей. А потім старе якось забудеться, потім будуть 
гроші на нову виборчу кампанію, нову рекламу і гречку 
для бабусь. Недарма депутати називають деякі округи 
«прикормленими», бо там вони можуть переобратися 
з мінімальними витратами. А відкликати такого депу-
тата-мажоритарника настільки складно, що за 30 років 
незалежності в Україні ще не сталося жодного такого 
прецеденту.

Депутати, обрані за партійними списками, звісно, 
трохи відповідальніші, ніж мажоритарними, завдяки 
імперативному мандату. Але й вони звітують не перед 
народом, а перед своїм партійним керівництвом, яке їх 
поставило на прохідне місце у партійному списку.

Але ж лідери партій так само не застраховані від 
зради свого виборця. Просто вони беруть більше гро-
шей, аби вся партія слухняно проголосувала за те чи 
інше лобістське рішення. І в результаті на галасливих 
перемовинах щодо створення чергової коаліції най-
частіше вирішується не те, як оптимально розставити 

Українська політика вражає різноманіттям. Різноко-
льорові партії, гучні вибори, довгі й напружені коалі-
ціади. Ніхто не ставить під сумнів, що влада в Україні 
змінюється за демократичною процедурою. Але чому ж 
тоді життя людей ніяк не стає кращим? Чому громадяни 
не відчувають плюси демократії у власній кишені?

Відповідь дуже проста: бо фактично не існує меха-
нізмів миттєвого позбавлення влади через втрату 
довіри громадян.

Вклавши гроші у виборчу кампанію, вони одразу ж 
забувають свої обіцянки і замість того, щоб приймати 
рішення в інтересах свого виборця, біжать торгувати 
отриманим від народу шматочком влади, аби заробити 
на наступні вибори стільки, щоб ще й собі щось зали-
шилось.

А заробляти є на чому. Щойно народний обранець 
отримує повноваження, до нього одразу вишиковується 
черга лобістів та посередників від олігархічних груп, 
готових платити чималі кошти за кожне «правильне» 
голосування у Раді.

В результаті суворі закони стають беззубими й вихо-
лощеними через внесені поправки. У точні й виважені 
законопроекти вносяться малопомітні пункти, через 

БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЛІТИКИ ЯК КОНСЕРВАЦІЯ БІДНОСТІ 
ДЕРЖАВИ

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

Матеріал підготовлено на підставі розбору
 Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Витяг з Доктрини:
Розділ VII. ВЕЛИКА УКРАЇНА 

Після свого становлення Громадянська респу-
бліка перестає бути метою, а стає засобом. Саме 
тому слід чітко визначити, якій меті цей засіб слу-
гуватиме. 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 кадро-
вих, Україна має всі потенційні необхідні скла-
дові, щоб стати Великою державою, як це було 
тисячу років тому. Але для цього, в першу чергу, 
слід впровадити ті елементи державного ладу, що 
привели Русь до Великої Київської Русі. І сьогодні 
вони присутні в Громадянській Республіці.

Ось основні орієнтири, які мають бути вектором 
розвитку України:

1. ФОРМА ПРАВЛІННЯ — Громадянська респу-
бліка.

2. ЕКОНОМІЧНА ПЛАТФОРМА — градієнтна еко-
номіка. Це означає, що чим більший рівень капі-
талу, тим більше має бути в ньому державного сек-
тору чи державного регулювання. Тобто, державної 
відповідальності та державного контролю. А чим 
менший рівень капіталу, тим, відповідно, більше 
лібералізму. Тобто рівень втручання має зменшу-
ватися, і при певному рівні взагалі повинен бути 
відсутній.

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНА ПЛАТФОРМА. Всі при-

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

родні багатства України (земля, надра, біоресурси) 
є власністю не лише громадян, які там прожива-
ють, 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 розмножуватися.

5. ПРАВОВА ПЛАТФОРМА. Справедливість має 
бути законною, а закон справедливим. Вся система 
законодавства повинна підлаштовуватися під існу-
ючі поняття справедливості. Самі ж поняття спра-
ведливості формуються Громадянами.

6. ДУХОВНА ТА МОРАЛЬНА ПЛАТФОРМА — розви-
ток традиційних сімейних цінностей. Міцна сім’я 
— це необхідна умова побудови здорового суспіль-
ства. Якщо буде міцна сім’я, то буде й міцна Бать-
ківщина.

7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА. Ніяких блоків чи 
об’єднавчих союзів, ні з ким. Блокування із Захо-
дом 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 високороз-
виненою країною, вона має стати лідером Східної 
Європи.

8. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СУСПІЛЬСТВІ. В Громадян-
ській 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 роз-

витку людства (монархія — демократія — Грома-
дянська Республіка). Чим швидше світом опанують 
принципи Громадянської Республіки — тим менше 
соціальних катаклізмів зазнає цивілізований світ.

Питання 12: 
Будь ласка, приклади соціальних катаклізмів, і 

чому іх буде менше при Громадянській Республіці?

Відповідь: Соціальні катаклізми (заворушення) 
відбуваються через неможливість громадян впли-
нути на політику в реальному часі, тут і зараз. Тобто 
виникає конфлікт між владою та громадянами або 
частиною громадян. В таких випадках кажуть: у полі-
тичній системі відсутній плюралізм або влада не вра-
ховує бажання громадян. Якщо таке трапляється, то 
тоді іноді «гайки зриває». Тобто починаються масові 
заворушення. Що завжди є негативним для розвитку 
країни, бо втрачається стабільність. Система Грома-
дянської республіки пропонує варіант, коли на владу 
можна впливати постійно, не чекаючи приходу часу 
виборів. Саме це є однією з ознак і базових функцій 
Громадянської республіки.

Приклад соціальних катаклізмів. Закликання до 
акцій протесту через підозру у правильності під-
рахунку голосів виборців. Приклад таких протестів, 
що призводять до соціальних катаклізмів, ми бачили 
у Білорусії, США, Киргизстані. Враховуючи, що при 
Громадянській республіці таємні вибори замінюються 
відкритим делегуванням, то катаклізми з цієї причини 
стають неможливими або їх інтенсивність та гострота 
різко зменшується. Бо завжди, в будь-який момент, 
можна змінювати владу. Що в більшості випадках є 
вимогою протестуючих, якщо влада не прислухається 
до позиції народу.

компетентніші кадри по ключових посадах, а те, на які 
фінансові потоки посадити «смотрящого» від конкрет-
ної політичної сили. Щоб щось від державних коштів 
крапало і йому, і партії.

Отже відповідальності в партійних депутатів перед 
громадянами ще менше, бо процедури відкликання пар-
тії немає взагалі. А нові вибори не скоро, і коли вони 
прийдуть, то вдячний олігарх з задоволенням наддасть 
«дружній» партії прайм-тайм на своїх телеканалах, щоб 
і в новій Раді вона знову голосувала на його користь.

В результаті бідність в Україні консервується, бо 
депутати і партії систематично захищають лише інтере- 
си себе та своїх спонсорів, а наявна електоральна сис-
тема ніяк не може цьому запобігти.

Все це безглуздя може зупинити лише перехід від 
демократичної процедури виборів до громадянської 
республіки, де голоси виборців не віддаються раз на 
п’ять років, а делегуються – як право тимчасово пред-
ставляти інтереси громадян – і можуть бути відізвані у 
будь-яку мить у разі втрати довіри.

Саме відчуття постійної відповідальності народних 
делегатів перед громадянами розірве це ганебне коло, 
де гроші перетворюються на владу, а влада – на нові 
гроші, лишаючи при цьому громадян за бортом.

_____________________________________________________

Віталій Дмитраш
     член ГО «Поступ»
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