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За Громадянську Державу!

ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ ЩОРІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ «ПОСТУПУ» 2011 РОКУ!

ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА
Головним завданням діяльності громадської організації
«Поступ» є побудова у нашій країні Громадянської держави.
Що ж таке Громадянська держава? У чому її основні
відмінності від держави звичайної?
За всю історію людства проголошувалися, будувалися і існували різні державні системи. Але всі вони
завжди були засновані на позиціях, що відповідали,
головним чином, на наступні запитання.
Перше: у чиїх інтересах управляє даною державою
уряд - на користь більшості населення чи невеликої
групи аристократичної еліти, купки олігархів?
Друге: як розподіляється в державі загальнонаціональний продукт серед населення?
Третє: для кого насправді в країні встановлено
закон, справедливість і порядок?
Ось, власне, довкола цих трьох основних позицій і
йдуть всі політичні процеси, революції і громадянські
війни. Зрештою, все зводиться до того хто і яку частину
багатства отримує від загального національного продукту.
Чим рівномірніше розподіляються блага серед населення в державі, тим більш стабільна така держава.
Чим краще розвинута економіка порівняно з іншими
державами, тим благополучніша держава. Наскільки
люди захищені від несправедливості, настільки вони
спокійніше і краще живуть. Наприклад, люди можуть
довго терпляче жити в злиднях, проте несправедливість вони взагалі не хочуть терпіти.

вень, рівень районних або міських рад. А якщо вона
випадково туди все-таки і потрапляє, то стає там
білою вороною і все одно нічого не зможе зробити.
Реальна влада у тих, хто володіє грошовим або
владним ресурсом.
Для того, щоб в наших умовах людину обрали, вона
має бути або при високій посаді, при великих грошах,
або… бути популярною. Популярність – це такий товар,
який сьогодні легко купується за гроші і забезпечується
політичними технологіями. За хороші гроші можна створити позитивний образ порядної людини з будь-якого
негідника, а імідж ефективного менеджера з будь-якого
дурня. І саме за липовий і химерний образ, а не за реальну людину, обдурені наші виборці наївно голосують.
Чим якісніші використовуються політтехнології – тим
більше шансів пройти до влади будь-якому негідному. А
якісність технологій – це всього лише потрібна кількість
грошей або владного ресурсу, який і буде витрачений на
створення ідеального образу.
Як бачимо, бути обраними до влади можуть у нас
не всі громадяни, як це проголошується, а лише ті,
хто володіє належним ресурсом.
Це велика небезпека для України і біда її в тому,
що при наших псевдодемократичних виборах до
влади в країні, проходять люди зовсім не ті, хто володіє кращими діловими якостями, а лише ті, чий
образ буде зліплений професійніше і більш грамотно

Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли
об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием в них.
Н.Г.Чернышевский.
Саме за вказаними позиціями (система влади, організація економіки і система правосуддя) ми і покажемо, що ж таке Громадянська держава, яку ми
маємо намір побудувати.
СИСТЕМА ВЛАДИ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
На сьогодні в Україні діє так звана демократична
система управління. Теоретично це означає, що у
владу може бути обраний будь-який громадянин.
І суддею може стати будь-яка людина, з юридичною освітою і належним досвідом. І кар'єру в
нашій країні у сфері державного управління, аж до
найвищих посад, може зробити у нас будь-хто.
Але це лише теоретично. А практично, насправді,
все це не так: немає зв'язків або грошей – і близько
до влади не підійдеш! Загальновідомо, що у нас всі
посади розподіляються між потрібними людьми у
спосіб, далекий від демократичного.
Є і ще один доволі істотний мінус від традиційного
застосування демократії. При класичній демократичній системі ущемляються права меншості. Демократія, по суті, це диктат більшості. Це теж неправильно.
Ми вважаємо, що інтереси меншості також повинні
враховуватися і бути захищені.
Не секрет, що у нашій країні, звичайна людина НЕ
МОЖЕ бути обраною до влади навіть на нижчий рі-

поданий виборцю. Але ж управляти країною повинні
не образи, а люди, з їх реальними діловими якостями. На жаль, у цій країні, як правило, і майже завжди, до влади приходять не ті, хто потрібен для
людей і для країни. Проходять ті, хто має великі
гроші. Природно, такі «правителі» завжди і далі піклуватимуться про свій власний капітал, а не про загальне благо. Такий «порядок» речей не вдасться
виправити принципово, якщо не виправити сам принцип формування влади.
Ми вважаємо, що при Громадянській державі в управлінні справами мають бути задіяні
не обрані депутати, а делеговані.
Схема пропонується приблизно така.
Громадяни країни формують свої первинні організації (об'єднання). Кожне таке об'єднання може направляти (делегувати) свого представника в той або
інший орган влади в Громадську раду. Кожне таке
об'єднання громадян може у будь-який момент відкликати свого представника і направити замість нього
іншого. Наприклад, людина делегована від вуличного
комітету в районну владу, щоб наводити лад у себе на
вулиці і в районі. Якщо ж вона не діятиме або діятиме
корупційно, то вуличний комітет обов'язково піднімає
питання про його відклик. Хочеш, не хочеш, а влада
в районі контролюватиметься саме такими вуличними

(Продовження на стор. 2)
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Новини «Поступу»
Нові люди
До організації «Поступ» вступив Боряк В.
На 14.04.2011 у «Поступі» 232 особи.
Громадянська Рада
На засіданні Громадянської Ради 13 квітня було заслухано новини організайій-членів Ради.
Були присутні представники О.Квашук (Громадянська позиція), М.Твердохліб, Д.Чубко (Поступ), Л.Грушовий (Діловий Союз України), Л.Мануйлова (Ділова
спілка підприємців), В.Подліпський (Співвітчизник).
На засіданні була присутня гість Н.Кулініч (Самоврядна громада).
Діловий Союз України
На черговому засіданні громадської організації
«Діловий Союз України», яке відбулося 14.04.2011,
обговорювалися поточні питання діяльності ДСУ.
Наступне засідання ДСУ відбудеться 21.04.2011
о 19:00 за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Курило Аллу Олександрівну (15 квітня)
Дмитраша Віталія Васильовича (16 квітня)
Кас'янова Сергія В'ячеславовича (18 квітня)
Платоненка Віталія Миколайовича (18 квітня)
Химача Володимира Вікторовича (18 квітня)
Копєйкіна Дмитра Георгійовича (20 квітня)
Чепця Олега Миколайовича (21 квітня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 20 квітня – обговорення результатів Загальних річних зборів організації «ПОСТУП», коригування планів діяльності згідно рішень зборів.
• На 27 квітня заплановано обговорення напрямку
«Диктатура Закону»: стан справ, наступні кроки.
• 4 травня – вихідний день.
• На 11 травня планується обговорення стану
справ у поступівському напрямку «Сильна економіка».
• На 18 травня заплановано обмін думками щодо
стану справ та діяльності напрямку «Активна життєва позиція».
• На 25 травня намічено обговорення розвитку
поступівського Інформаційного простору (координація роботи «Поступінформу», поступівського інтернет-порталу та роботи у соціальних мережах).
Як і завжди, громадянські середи, які проводить «ПОСТУП», відкриті для всіх бажаючих.
Приходьте самі, приводьте друзів та знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська (колишня Червоноармійська), буд.57/3, товариство
«Знання України», кімн. 317 або 318 (біля ст. м.
«Республіканський стадіон»)
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ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА
(Початок на стор. 1)
комітетами, які самі можуть складатися з представників дрібніших об'єднань (будкомів, наприклад).
Підсумок:
- при Громадянській державі до влади може увійти
будь-який громадянин, хто реально працюватиме на
благо своєї вулиці, району, міста, а не лише той, хто
володіє фінансовим ресурсом і таке право йому буде
гарантовано;
- при Громадянській державі депутатів не обирають, а делегують.

Для довідки: на практиці така система вже працює
в організації «Поступ». Виконком – реальний орган
самоврядування, ніким не обирається, окрім самих
членів Виконкому. Фактично «Поступом» управляє колективний орган, члени якого самі себе висувають і
самі себе обирають. Але в результаті перевірки кожного практичною роботою у Виконкомі залишаються
лише ті, хто здатний продуктивно працювати і бути
реальним лідером-організатором. На практиці ми вже
отримали працюючу і ефективну систему управління,
при якій враховуються інтереси і меншості також, чого
немає при звичайній демократії. У «Поступі» думка
навіть одного члена організації завжди поважається
та враховується. Але, природно, така думка має бути
обґрунтованою і не повинна йти урозріз логіки і проти
інтересів загальної мети.
Приблизно така ж система влади, створена шляхом
делегування людей від общин і колективів в органи державного управління, – в Ради, ми вважаємо, має бути
створена по всій вертикалі державної структури.
Звичайно, пропоновану систему Громадянської
держави слід ще продумувати, розробляти, удосконалювати, щоб вона могла бути повністю застосовна
на практиці. І її не можна буде ввести миттєво, але
загальний напрям зрозумілий: влада повинна належати людям, але не за допомогою фіктивних виборів,
а за допомогою відкритого делегування. Це як звичайне доручення. Не впорався – доручення відкликано і повноваження припинилися. Навряд чи хтось з
виборців подовжуватиме повноваження бездарам або
дуже діяльним махінаторам і корупціонерам.

Отже, Громадянська держава – це Гро- отримують дохід (власники великого капіталу тощо).
мадські Ради на всіх рівнях.
Для забезпечення повернення національних багатств і створення сприятливих умов для розвитку
ЕКОНОМІКА
економіки необхідно буде так чи інакше вирішити пиГРОМАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
тання амністії капіталу.
Економічна основа Громадянської держави є визначальною, як і для будь-якої іншої форми правління.
СИСТЕМА ПРАВОСУДДЯ
Саме сила і розвиненість економіки, врешті-решт, роГРОМАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
бить державу сильною у всіх аспектах. І в більшості
Система правосуддя, звичайно, повинна служити інвід цього фактору залежить якість життя народу.
тересам народу і одночасно залежати від нього. Так, наЕкономіка Громадянської держави, на нашу думку, приклад, ми вважаємо, що необхідно ввести виборність
має бути побудована на основі малого і середнього всіх суддів всіх рівнів. Причому обов'язково має бути пебізнесу (МСБ). Рівень частки Валового національного редбачено механізм дострокового відкликання суддів.
продукту повинен зрости до 55-70%. Це зростання
Ніякої незалежності судової системи!
має бути забезпечено не скороченням великого бізСуддя повинен нести справедливість. Він повинен
несу, а створенням сприятливих умов для випере- судити не тільки згідно з законом, а і на користь наджаючого зростання малого і середнього бізнесу.
роду. Це обман, коли хтось говорить про те, що наші
Лише при зростанні внутрішнього валового продукту судді нібито незалежні. Вони завжди залежні від тих,
(ВВП) малого і середнього підприємництва можливе хто їх призначає на посаду і хто може з посади їх
зростання соціальних виплат, зростання рівня пенсій, зняти. Призначати на посаду суддів і знімати їх з позростання заробітних плат бюджетникам.
сади повинен лише народ.
А як досягти зростання рівня малого і середнього
Правоохоронна система створена для охорони людей
бізнесу? Відповідь наша проста – шляхом макси- і також повинна залежати від людей. Керівництво міліції
мально повної свободи підприємництва і невтручання на районному рівні повинно також обиратися людьми
різних державних перевіряючих і контролюючих або ж призначатися місцевими Громадянськими раструктур. Це означає, що такі структури мають бути дами. Тільки в цьому випадку ми зможемо отримати гаскрізь або розформовані, а їх працівники зможуть рантію, що міліція не буде репресивним апаратом або
зайнятися корисною для всього суспільства працею, простим інструментом для збивання грошей.
замість пошуку засобів для існування на корупційній
Ось такими є деякі основні ознаки того нового дерниві, або їх роль має бути зведеною до мінімуму.
жавного устрою, який ми називаємо Громадянською
Для Громадянської держави повинні бути реалізо- державою. Ми вже будуємо його своєю активною
вані ще й ряд економічних принципів:
суспільною та громадянською діяльністю. Але справа
- недоторканість власності і капіталу;
це – загальна, не лише організації «Поступ», і буду- соціальна відповідальність капіталу (принцип: чим вати нову країну ми повинні всі разом. Наша країна
більше власності, тим більше громадянської відпові- повинна вирватися, нарешті, з цього пострадянського
дальності);
і псевдодемократичного застійного болота і зайняти
- природні багатства країни повинні належати ви- належне їй гідне місце в світовій спільноті 21 століття!
ключно народові і розроблятися на користь всього наЧим більше в країні буде нам подібних, тим
роду, а не різних приватних монополій;
сильнішими ми будемо, тим швидше ми змо- земля України має бути доступною виключно тим, жемо здійснити нашу мрію. І тоді з гордістю
хто на ній працює і виключно для громадян України. Іно- кожен зможе сказати – «Я побудував нашу
земцям доступ до української землі має бути закритий. державу! Я господар свого життя! Я пишаюся
Земля має бути не товаром, а засобом для підвищення своєю країною!».
рівня продовольчої забезпеченості всього народу;
- турбота про пенсіонерів повинна лежати не лише на СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ –
тих, хто працює, - як зараз, а на всіх громадянах, які
СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

Список членів «Поступу», які у березні 2011 р. зробили додаткові членські внески
на розвиток організації (всього 33 особи)
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