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

№ 993
14.12.22-20.12.22 Громадянські середи відкриті для всіх і проходять 

щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  у  Фейсбуці.
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28 
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РОЗГЛЯД 
ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!
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В Україні починають «прокидатись» різні політичні 
сили. Передбачається, що в 2023 році будуть чергові 
вибори. Заворушились.

Вже є приклади, коли окремі громадські об’єднання 
чи «активісти» розгортають різну діяльність під мас-
кою «захисту інтересів громадян». А насправді просто 
баламутять суспільство. При цьому критикують владу 
одночасно із закликами до різних дій. Наприклад, не 
платити по платіжках, бо невідомо, куди ці гроші йдуть. 
Або, наприклад, дискредитують органи державної влади 
надуманими «юридичними висновками», що Україна 
колись, тридцять років тому, була юридично невірно 
оформлена. Що, нібито, створює нелегітимність органів 
влади. Все це підриває основи держави. Таких прикладів 
вже багато. Все це можна побачити в інтернеті. 

Частина таких інформаційних вкидів є диверсій-
ною роботою ворога. Але є і український продукт.

Прикривається це благочинними приводами допо-
моги громадянам. А насправді направлене на вирі-

шення власних політичних задач. Ніякі інтереси гро-
мадян їх не цікавлять.

Такі дії є деструктивними, допомагають ворогові.
Під час війни має бути консолідація з владою.
Будь-які заклики щодо несплати податків, кому-

нальних платежів тощо - це допомога ворогові.
Будь-які заклики щодо зміни влади чи окремих 

діячів незалежно від того, що вони роблять, – є допо-
мога ворогові!

Будь-які майданні дії (публічні акції протесту) під 
час війни - завжди є внесення хаосу, яким може ско-
ристатись ворог. Це громадянський злочин!

Будь-яка критика влади має нести конструктив. І 
має бути направлена не на зміну влади чи окремих її 
осіб, а на те, щоб мотивувати владу робити ті чи інші 
необхідні дії. Як мотивувати? Закликати, пояснювати. 
Розповсюджувати це в мережах.

Хтось скаже, що якщо так діяти, то влада сяде на 
голову. Користуючись війною буде дерибанити гроші, 

ПРО РОЗХИТУВАННЯ ЧОВНА
майно, підприємства, тощо. Безкарно здійснювати 
корупційні дії.

Так. Це дійсно може бути. Але війна рано чи пізно 
завершиться. І от після цього необхідно буде почати 
давати оцінку всім протиправним діям влади, якщо 
такі були. Не просто оцінку, а жорстко здійснити 
покарання. Без терміну давності цих злочинів. Навіть 
можна допустити введення через всеукраїнський 
референдум смертної кари заднім числом. Жоден 
мародер від влади не має залишитись непокараним. 
По всіх злочинах щодо власності проведена реститу-
ція, а награбоване - конфісковане. Закони, які були 
введені неправомірно, користуючись війною, визнані 
недійсними. Але все це після перемоги!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

Розхитування човна 
під час війни 

є допомогою ворогу!

Критика має бути направлена не 
на зміну влади, а на підвищення її 

ефективності.



Газета «Громадянська республіка». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №22202-12102ПР від 19.07.16р.
Засновник та видавець: Громадська організація «Поступ». Головний редактор: Тацій Д. М.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально збережений. 
Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор. Редакція дозволяє передрук і 
розповсюдження будь-яких матеріалів газети, але з обов’язковим посиланням на ГО «Поступ».
Тираж: 2367 примірників. 
З питань розміщення інформації та розповсюдження звертатись на e-mail: gazeta@postup.org.ua

ПЛАТНИК: ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ: ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА ________ 202__ Р.
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Поступ» 
ЄДРПОУ: 26089233, Р/Р UA213052990000026001000105037
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» № 993
14.12.22-20.12.22 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Останнім часом стало модно говорити про зміну сис-
теми. От змінимо систему, і все буде добре. Але ніхто не 
розповідає, як систему влади можна змінити. Бо мало 
хто знає це. Для тих, хто це хоче знати, (а цього має 
хотіти кожен громадянин) пропонуємо ознайомитись 
із наступним. 

ТРИ УМОВИ ЗМІНИ СИСТЕМИ ВЛАДИ.
Зміна системи влади вимагає дотримання трьох 

обов’язкових умов. Якщо хоч одна з них не буде виконана, 
то зміна системи влади не відбудеться. 

Ось ці три умови:

1. ІДЕОЛОГІЯ
Вона передбачає наявність певного бачення, плану 

реформ, мети, нової моделі влади. 
Ідеологія дає розуміння, що і як ми хочемо зробити. Це 

фундаментальна умова, яка збирає в єдине ціле людей, що 
поділяють певні погляди. Без цієї первинної умови жодна 
мета не може бути досягнута, тому що не може бути сфор-
мульована і поставлена. 

Це приблизно так, як не можна побудувати будинок без 
його проекту. Ідеологічна умова —проект нової держави. 

Наявність проекту будинку та фінансово-проектно-
монтажний план є першою необхідною умовою будівни-
цтва будинку. Без цього нічого не вийде. Без цього також 
не можна побудувати і країну.

Яскравим прикладом може бути Майдан 2013-2014 
року в Україні, який не зміг би ні за яких умов призвести 
до змін у зв’язку з відсутністю єдиної ідеологічної моделі 
нової держави.

Якщо коротко, то ідеологія — це відповідь на два запи-
тання:

1. Куди треба рухатися?
2. Як треба рухатися?

2. МАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
Необхідно побудувати масову ідеологічну організацію. 

Це група однодумців, яка об’єднується навколо спільної 
ідеї, щоб її реалізувати. Необхідна як ресурс для піару 
ідеології. 

Масова організація також є кадровим ресурсом для 
майбутнього уряду. Це сила, яка прийде до влади,  зробить 
усі реформи і побудує Велику Україну. 

Масова ідеологічна організація — це колективний 
агітатор, що забезпечує виконання третьої обов’язкової 
умови зміни системи влади — підтримки народу.

3. ПІДТРИМКА НАРОДУ
Це обов’язкова умова, яка необхідна не тільки для при-

ходу до влади команди реформаторів, але й для прове-
дення самих реформ. 

Якщо народ не буде підтримувати реформи, вони зазна-
ють провалу. Для цього необхідно, щоб більшість громадян 
зрозуміла, що і навіщо треба зробити. Громадяни мають не 
тільки бути готовими прийняти нові умови життя, але і 
бажати їх встановлення. 

Чим ширша підтримка народу, тим швидше можна про-
вести реформи, і тим менше опору з боку олігархії ми 
будемо отримувати.

Всі ці три умови є вичерпними і обов’язковими. 
Якщо хоч одна з умов не буде дотримана, жодних 

реформ неможливо буде провести навіть у разі приходу до 
влади прогресивного уряду. І ніякої зміни системи влади 
неможливо буде зробити. 

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

КОМЕНТАР ДО СТАТТІ:
«Для зміни системи потрібна революція, добро-

вільно владу ніхто не віддасть. А утопічні сценарії це 
тільки у фантастів. Зараз подивимося як в Америці 
приберуть від виборів невигідно кандидата не свого».

ВІДПОВІДЬ
Це невірне розуміння необхідних змін.
Революція потрібна для зміни влади, а не системи 

влади. Якщо революція, наприклад, колишній  Майдан, 
не несе за собою зміну системи старої на нову, то зали-
шається стара система влади. Так і вийшло. Щоб замінити 
стару систему влади на нову – необхідно мати проект 
нової. 

Система влади - це не особи у владі, гарні чи погані. 
Система влади - принципи управління країною. Це пра-
вила, за  якими  влада формується, контролюється, діє і 
замінюється на іншу.

Приклад.
Є автомобіль.
Зміна одного водія на іншого - це зміна влади, а не сис-

теми влади.
Заміна автомобіля на літак - зміна системи влади.

ПРО ЗМІНУ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ВЛАДИ

Приєднуйтесь до 
поступівського 

телеграм-каналу 
«За Велику Україну!»

Мета каналу - об’єднати однодумців, 
створити майданчик для людей, яким 

небайдужа країна! 
Учасники каналу - це люди, котрі 

прагнуть будувати Велику Україну! 

 https://t.me/zavelykuukrainu

Не забудьте натиснути на кнопку 
«ПРИЄДНАТИСЬ»!

Грант – це безоплатна субсидія підприємствам, 
організаціям і фізичним особам в грошовій або нату-
ральній формі для реалізації інноваційного проекту 
з подальшим звітом про її використання. Гранти (від 
англ. grant — дар, пожертвування) —грошові або 
інші засоби, що передаються громадянами та юридич-
ними особами (в тому числі іноземними), а також між-
народними організаціями для проведення конкретних 
наукових досліджень, розробки законопроєктів, під-
готовки кадрів та інших цілей на умовах, передбаче-
них грантодавцем. Гранти виділяються на конкурсній 
основі. Отже, доведеться змагатися за гроші з армією 
«голодних» підприємців. За словами заступниці міні-
стра економіки України Тетяни Бережної, за три місяці 

роботи програми «єРобота» заявку на участь подали 
близько 11 000 українців, з них задовольнили заявки 
лише 1115,тобто 10 відсотків. Гранти не гарантують 
всім підприємцям рівного і справедливого доступу до 
«шарових» ресурсів.

Гранти надаються безплатно і без повернення.
Зрозуміло, що грантодавці не зацікавлені пускати 

гроші на вітер. Незважаючи на те, що вони не перед-
бачають повернення інвестицій у грошовій формі, 
вони мають на меті розвиток тієї чи іншої галузі тій чи 
іншій країні. Тобто, гранти - це скриті джерела фінан-
сування далекоглядних планів бізнесменів. 

З грантоотримувачами бізнесменами все зрозуміло. 
Їхня мета різними шляхами заробляти більше грошей. 
А як зрозуміти державу Україну в ролі грантодавця? 
Куди і для кого надаються гранти під час війни? 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни №738 від 21 червня 2022 року надаються мікро-
гранти на створення або розвиток власного бізнесу, 

гранти для створення або розвитку садівництва, ягід-
ництва та виноградарства та гранти для створення або 
розвитку тепличного господарства.

В бюджеті на 2023 рік закладено надання грантів 
бізнесу на 1,37 млрд. гривень.

З однієї сторони ніби добре, що держава намага-
ється допомогти бізнесу розвиватися. Але, врахову-
ючи те, наскільки процвітає в нас корупція та те, що 
доступ до грантів мають одиниці, в нинішніх умовах 
гранти від держави - це розбазарювання грошей, це 
гроші «на вітер». Бізнесу не потрібно допомагати 
грошима. Для бізнесу потрібно створити умови щоб 
він був конкурентноспроможним. Щоб нагодувати 
людину потрібно їй давати не рибу, а вудку. Влада 
України пішла легшим шляхом спротиву. Зробила так, 
як робили попередники. Висновок такий: поки ми не 
змінимо систему влади, змін на покращення годі й 
чекати.

_____________________________________________________

Заміна моделі авто - це не зміна системи влади, а зами-
лювання очей громадян. Щоб втюхати їм інший автомобіль 
замість літака, називаючи його літаком.

Щоб рухатись швидше, необхідно замінити авто на 
літак. Але, поки проекту літака не буде, то не треба тро-
щити старий автомобіль. Бо пішки будемо ходити.

Поки громадяни не розуміють цих елементарних речей, 
цим користується олігархія (бізнес у владі). На кожних 
виборах замість літака пропонують замінити водія авто на 
«кращого». І довірливі громадяни ведуться, як тупі вівці, 
на хитрого пастуха. Думають, що якщо замінять водія в 
авто на Шумахера, то авто почне літати. І знову йдуть на 
вибори, обирати нового для себе «водія» - нову владу. Не 
владу потрібно міняти, а систему влади: авто на літак!

_____________________________________________________ 
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Сергій Владіміров
      член ГО «Поступ»
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