
Інформація від влади в різні часи 
по цьому питанню протирічила сама 
собі. 

Чіткої інформації не надано і до цих 
пір. 

Це свідчить про те, що ніхто не зби-
рається казати правду.

їни. Відмовитися від будь-яких контактів чи взаємовідно-
син з ворогом незалежно від політичних чи економічних 
наслідків. Українці повинні чітко розуміти, хто ворог і що 
з ним робити. Усіх громадян, що працюють на користь 
ворожої країни, заарештувати та доправити до в’язниці. 
Провести загальну мобілізацію та почати системно вчити 
військовій справі усі верстви населення: від школярів до 
пенсіонерів, здатних тримати зброю. Україна має перетво-
ритися на мілітаризовану країну, що дасть збройну відсіч 
ворогу в прямому протистоянні чи партизанській війні. 

Але, якщо в нас конфлікт звичайний, чи якийсь незви-
чайний, то треба його терміново гасити, домовлятися і 
вилаштовувати дружні та добросусідські відносини. Та 
нарешті отримувати енергоносії по прийнятним цінам )). 
Почати нарешті займатися економікою та добробутом гро-
мадян. Але хай тоді влада громадянам пояснить, що то за 
конфлікт, за якого ми по-«дружньому» втратили Крим та 
Донбас і багато життів громадян України… 

Влада – ти вже задовбала морочити голову україн-
цям своїми антитерористичними операціями чи опера-
цією об’єднаних сил. 

Ми нарешті чекаємо прямої відповіді!
_____________________________________________________
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Продовження на стор. 2

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

№ 946
19.01.22-25.01.22 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

26 
січня

РОЗВИТОК ГАЗЕТИ 
«ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 
ПИТАННЯ ЯКОСТІ ГАЗЕТИ

Новий рік, ялинка, святковий стіл, спілкування з близь-
кими та друзями супроводжували нас останній місяць. 
Свято та святковий настрій усюди. Пересічний українець 
відпочивав, веселився та радів святам. 

А десь далеко, мабуть на іншій планеті, є українці, у яких 
постійно лунають постріли, оточують промерзлі окопи та 
смерть поряд. Але це не в нас, це там, десь далеко, далеко. 

Якийсь сюр скажете Ви? Та ні, це та реальність, в якій 
живе Україна та українці. Вже восьмий рік йде чи то війна, 
чи то громадянський конфлікт. Влада так і не наважи-
лася за цей час пояснити українцям, що відбувається. Та 
й ніколи їй, бідненькій, про такі дрібнички говорити. Бо є 
ж епідемія коронавірусу, економічний спад, енергетична 
криза чи «велике крадівництво». Ну а те, що сусіди стягу-
ють війська на кордоні, десь там постійно гинуть українці, 
- це так, чергова проблемка, якій, звісно, влада приділить 
увагу та зробить гучну заяву…

Може досить? До яких пір громадяни України будуть 
терпіти це знущання влади? Вимагаємо, щоб влада Укра-
їни нарешті визначилася і чітко сказала, що відбувається 
в країні? 

Якщо в нас війна, то хай влада вводить військовий стан 
та переводить країну на військові рейки. Терміново відмо-
витися від будь-яких контактів з ворогом, націоналізувати 
усі підприємства та установи, які є власністю ворожої кра-
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відкритого врядування останнім часом стає популярним 
напрямком соціальних та політичних досліджень. При-
чиною цьому стають проєвропейський вектор розвитку 
України, що обумовлює потребу громади в прозорості та 
підзвітності управлінських процесів. Довіра до влади XXI 
сторіччі формується не авторитетом конкретних персона-
лій, а саме ступенем відкритості  діяльності влади і можли-
вості впливу громадськості на її політику.  Дослідження у 
даній області характеризуються пошуком нових підходів, 
які могли б пролити світло на шляхи розвитку відкритого 
врядування в Україні. Оскільки Україна відстає від захід-
них країн у питаннях відкритості, прозорості та контролю 
за владою, цьому питанню приділяють серйозну увагу як 
урядові, так і громадські організації України та Європи.

Питанням вдосконалення існуючої системи управління 
займаються провідні країни всього світу вже багато років.  
У червні 2007 року на Форумі Ради Європи з питань май-
бутнього демократії було вирішено створити Кодекс кра-
щих практик участі громадськості. Цей документ повинен 
був охоплювати механізми участі неурядових організацій 
в процесі прийняття рішень та залучення громадянського 
суспільства до державної політики. Створення документу 

Товариство, ця стаття написана мною не в звичному для 
мене стилі тому, що базується вона на дослідженнях, які 
я проводив в ході підготовки своєї магістерської дисер-
тації на тему «Відкрите врядування, як чинник активізації 
громадської участі в Україні». Якщо ви готові до наукового 
стилю статті і вас не лякають купа термінів і посилань на 
документи – ласкаво прошу до читання. Якщо ж ви хочете 
перейти вже до готових тез, без отих всіх зарозумілостей, 
то переходьте одразу до висновків. Заздалегідь дякую за 
увагу. 

Почнемо з дефініцій. Відкрите врядування – це система 
принципів, механізмів та інструментів організації держав-
ного управління на основі розвитку форм участі грома-
дян в управлінні, прозорості, відкритості та підзвітності 
діяльності органів влади, а також широкого використання 
сучасних інформаційних технологій і нових засобів кому-
нікацій в здійснені взаємодії з громадянами. Феномену 

ЕВОЛЮЦІЯ КРОКУЄ ДО ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ

було доручено Конференції міжнародних неурядових 
організацій Ради Європи, яка й розробила Кодекс, зручний 
для користувача, структурований і прагматичний. Зазначе-
ний документ був прийнятий 1 жовтня 2009 р. 

Кодекс кращих практик участі громадськості в процесі 
прийняття рішень містить п’ять важливих принципів участі 
громадськості: 
– участь шляхом збору та передачі поглядів різних чле-

нів громадських організацій (ГО) та зацікавлених гро-
мадян через ГО з метою впливу на процес прийняття 
політичних рішень;

– довіра як чесна взаємодія між політичними силами та 
суспільством;

– відповідальність та прозорість як з боку ГО, так і з 
боку державних органів на всіх етапах діяльності;

– незалежність ГО, оскільки важливо визнавати ГО як 
вільні й незалежні структури із власними цілями, 
рішеннями та заходами.
Як свідчить передовий іноземний досвід, інститут 

зворотного зв’язку, що знаходиться в основі відкритого 
врядування, дозволяє державній владі вчасно сприй-
мати тенденції прогресу суспільних процесів, регулювати 
управлінські рішення, знімати суспільну напругу, підтри-
мувати довіру громадськості до органів державної влади 
та головне - гарантувати право й можливість участі грома-
дян у прийнятті соціально-вагомих рішень. 

Даниїл Лемешко
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
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Стосовно підтримки розвитку відкритого врядування з 
боку ЄС слід звернути увагу на основну програму в цьому 
напрямку - Проєкт Ради Європи «Зміцнення громадської 
участі у демократичному процесі прийняття рішень в Укра-
їні», що впроваджується Офісом Ради Європи в Україні в 
межах Плану дій Ради Європи для України, є продовжен-
ням розбудови результатів проєкту 2018-2020 років. Про-
єкт має на меті створити умови для зміцнення громадської 
участі, взаємної довіри, поваги та визнання між пред-
ставниками ОГС і публічними службовцями для подаль-
шої співпраці між ними й побудови сталого інклюзивного 
діалогу в процесі прийняття рішень. Системна допомога 
пілотним громадам та органам влади різних рівнів запро-
вадити ефективні процедури та регулярні практики залу-
чення громадськості до управління та розвитку громади, 
процесу прийняття рішень на місцевому, регіональному 
та національному рівнях. Надається підтримка у впро-
вадженні інноваційних механізмів громадської участі, а 
також організовується сприяння розвитку громадянського 
суспільства, зокрема на місцевому рівні.

ОТЖЕ.
Виходить, що всі розвинені західні країни уже багато 

років невтомно намагаються удосконалити демократію 
саме як систему влади. Нікого з європейських та Амери-
канських керманичів демократична система в чистому 
вигляді не задовольняє і вони лізуть «підкручувати» її 
в первинно республіканський бік. Якщо розглядати гро-
мадськість не як набір ситуативних громадських орга-
нізацій, а як кожного окремо взятого громадянина, що 
зацікавлений у соціально-політичному процесі навколо 
себе (тобто Громадянина за визначенням Доктрини 

Усі ці складові і є по суті феноменом відкритого вряду-
вання. Глибока системна модернізація, як відомо, не просто 
дає шанс новому чи раніше маргінальному. Вона повинна 
виробити стійкий попит на технології відбору й селекції тих 
суб’єктів, які утворюють новітній розвитковий етап. 

Досвід США як одного з визнаних інноваційних ліде-
рів у сфері діджиталізації відкритого врядування, який 
де-факто сформував ряд тематичних стандартів та «най-
кращих практик», заслуговує на особливу увагу, причому 
як на стадії власного «великого вибуху» в контексті ініці-
атив президентської адміністрації Б. Клінтона у 90-ті рр. 
ХХ ст., так і на сучасному етапі, який характеризується 
послідовним оновленням моделі відкритого уряду, запро-
понованої адміністрацією президента Б. Обами 2009 року, 
та в цілому продовжується адміністраціями президентів Д. 
Трампа й Дж. Байдена.

Американська наукова школа розглядає відкрите 
урядування як ефективне надання державних послуг за 
допомогою нових технологій. Підхід сформувався відпо-
відно до принципів електронної комерції, яка власне стала 
джерелом розвитку ідеї електронного уряду. Тому і відпо-
відне розуміння природи держави увібрало в себе ознаки 
приватної корпорації разом із відповідною термінологією: 
бюджет, витрати, доходи, акціонери й клієнти – громадяни, 
що зацікавлені в тому, щоб державні послуги були макси-
мально дешеві та доступні. Відповідно до цього підходу, 
уряд як велика корпорація має прагнути до задоволення 
інтересів своїх платників податків, а з цією метою – до 
підвищення своєї ефективності, так само як корпорація 
мусить підвищувати свою капіталізацію, змінюючи моделі 
роботи на більш технологічні й ефективні.

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 слугува-
тиме. А мета може бути лише одна — Велика Укра-
їна. Доля України полягає в тому, що вона може або 
стати Великою Україною-Руссю, або нікчемним при-
датком до інших. З точки зору геополітичного ста-
новища, потенціалу ресурсів, особливо кадрових, 
Україна має всі потенційні необхідні складові, 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 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 лібера-
лізму. Тобто рівень втручання має зменшуватися, і 
при певному 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, 
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 зако-
нодавства повинна підлаштовуватися під існуючі 
поняття справедливості. Самі ж поняття справедли-
вості формуються Громадянами.

6. ДУХОВНА ТА МОРАЛЬНА ПЛАТФОРМА — розви-
ток 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 кра-
їною, 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 роз-
витку людства (монархія — демократія — Грома-
дянська Республіка). Чим швидше світом опанують 
принципи Громадянської Республіки — тим менше 
соціальних катаклізмів зазнає цивілізований світ.

Питання 17: 
Як показали останні вибори, середнього класу в 

Україні майже нема.
Відповідь 1: В Україні є середній клас, і його не 

потрібно вимірювати як в інших країнах – показником 

доходів. У нас все інакше. До середнього класу можна 
віднести великий прошарок населення, починаючи 
від представників культури, освіти, науковців, лікарів, 
військових та закінчуючи представниками середнього 
бізнесу. До середнього класу можна віднести і частину 
чиновників середньої ланки, професіоналів вузької 
направленості. Що ж стосується останніх виборів, а 
беремо ми за основу місцеві вибори, то ми бачимо, як 
представники середнього класу усіляко намагаються 
брати активну участь в них. Єдине питання, що до влади 
на місцевому рівні можуть пройти лише представники 
провладних партій (це не залежить від бренду: СН, 
ОПЗЖ, ЄС, Батьківщина чи інші – партії олігархів) або ж 
їх партії-сателіти. Ні для кого не секрет, що провладні 
партії «покривають» ТВК та ДВК своїми партіями-сате-
літами та членами від цих партій. Кожна провладна 
партія має «в кишені» 4-5 «партнерів», які і «закри-
вають» комісії. Як Ви думаєте, при такій системі пред-
ставники середнього класу зможуть прийти до влади 
лише однією партією? Виключення бувають, особливо 
там, де нема інтересів «зверху». Але таких плям на карті 
України вже майже не лишилось. Звичайно, це може 
бути якась маленька громада в якомусь з депресивних 
районів України. Це вчергове підтверджує, що формула: 
«гроші-вибори-прихід до влади-повернення грошей з 
прибутком» діє ефективно на користь олігархії.

Відповідь 2: Середній клас (або середні про-
шарки населення) завжди є в будь-якому суспільстві, 
країні, тощо. Їх кількість завжди біля 60-70%. Так було 
і дві тисячі років тому, і зараз. Тому говорити про зни-
щення або створення середнього класу - це говорити 
дурню. Не можна ані створювати, ані знищувати те, що 
існує і буде існувати завжди при будь-яких умовах. 
Можна говорити про слабкий середній клас. Про неор-
ганізований, про занедбаний чи, навпаки - сильний. 
Про неграмотний середній клас, або, навпаки, дуже 
грамотний. Але це вже якість середнього класу, який 
по факту завжди є в будь-якій країні і має біля 70%. 
Він аналогічно є навіть в диких племенах Африки чи 
Амазонії. Зрозуміло, що для кожного конкретного сус-
пільства якість середнього класу своя, індивідуальна.

Громадянської Республіки), то  все до чого, зрештою, 
прагне США та ЄС – Громадянська Республіка. Задачі, які 
ставлять програмні документи ЄС, в цілому покликані 
подолати ті недоліки представницької демократії, які 
описує  Доктрина Громадянської Республіки, а саме:
- Відсутність репрезентативності;
- Відсутність відповідальності виборців та обраних 

ними посадовців;
- Відсутність прозорості політичного процесу як такого;
- Орієнтованість політичного процесу на бізнес модель 

для політичних структур.
Стосовно поглядів вчених США на політичний про-

цес через призму комерції, то формування влади саме 
в подібному акціонерному товариству ключі вцілому і 
лягає в основу філософії Громадянської Республіки. 
Кожен Громадянин – «акціонер» держави і має свою 
1/х частку повноважень на управління державою, де х – 
загальна кількість громадян.

Тож виходить, що весь прогресивний політикум йде 
саме туди, куди «Поступ» вказує вже багато років. Гро-
мадянська Республіка – це та фінальна точка, до якої і 
мають прийти всі цивілізовані країни. Альтернативами 
є або тоталітарний концтабір, або наскрізь продажна 
та малоефективна представницька демократія. У нас 
є унікальна можливість випередити провідні країни 
в питанні політичного устрою і стати справжнім при-
кладом суспільно-політичних відносин для всього 
світу. І цей шанс не варто втрачати. Приєднуйтесь до 
ГО «Поступ» і разом будемо будувати Велику Україну та 
Громадянську Республіку в ній!
_____________________________________________________
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