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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА

ТРИ ГРАЖДАНСКИХ ПОСТУЛАТА
Уже многие слышали о трех посту- Второй постулат Гражданского государства:
повских Гражданских постулатах. Но до
Каждый гражданин обязан принимать учасих пор мы еще не давали пояснений стие в делах управления своим государством
их сути, а также пояснений того, какая лично или через представителя (делегата).
именно существует взаимосвязь между ними и построеДанный постулат основан на рациональном и спранием сильного, экономически развитого и справедливого
ведливом подходе в деле организации и функционирогосударства. Попробуем восполнить этот пробел.
вании общества (государства). Человек существо
Первый постулат Гражданского государства: социальное. Он не может жить вне социума. Но сам соКаждый гражданин имеет право лично
циум должен быть устроен так, чтобы в нем человеку
принимать участие в делах управления
было жить удобно. Здравый смысл подсказывает, что
своим государством.
дело построения нормальной общины происходит эффективнее, если участие в его построении и обслужиЭтот постулат стоит на первом месте не случайно. вании принимают все его члены, т.е. граждане. Кроме
Именно на первом месте в любом обществе стоит ос- того это еще и справедливо. Если общество устроено
нованное на принципе равноправия ЗАКОННОЕ право хорошо и жить в нем удобно, то это будет заслуга всех
каждого его члена на участие в делах управления этим его граждан, а если не очень удобно, то и вина за это
обществом. Обратим внимание, что принцип равно- также ложится на всех. Это принцип муравейника. Муправия есть основным и природным в свободном об- равейник выживает только тогда, когда все его жители
ществе. Оно никому не дается и не дарится, это право работают. Мы считаем, что данный постулат будет восесть у каждого гражданина. И если кто-то пытается это принят с пониманием всеми гражданами нашего госуправо у человека отнять, то это означает, что над ним дарства. Конечно, будут находиться и те, кто не будет
осуществляют насилие. А если над человеком осу- иметь желания принимать участие в делах своего госуществляют насилие и лишают его законных прав, то дарства или будут отлынивать. На этот случай должны
такой человек имеет полное право бороться с угнета- быть выработаны такие подходы и созданы такие услотелями всеми доступными ему способами.
вия, при которых гражданину будет удобнее и выгоднее
В нашем современном обществе право непосред- все-таки пойти по пути здравого смысла и справедлиственного участия в управлении государством, в жизни вости и не становиться на путь изоляционизма и пресвоего общества заменено «демократическими при- вращаться в паразита общества. Да, мы допускаем, что
нципами». Которые на самом деле есть одной из форм в таких случаях будут необходимы некоторые методы
угнетения. Нам постоянно вводят в сознание так назы- влияния на отдельные личности в интересах общества.
ваемые основы демократии, которые фактически преТретий Гражданский постулат:
доставляют нам только лишь право выбора между
Все государственное управление строится на
теми, кто будет нас угнетать. Нам организовывают регулярные избирательные кампании, на которых пред- системе Гражданских советов, в которые депутаты
(делегаты) не выбираются, а делегируются.
лагают выбирать того или другого депутата, либо ту или
иную политическую силу. Но нам не нужны никакие деЭтот последний, третий постулат, объясняет систему
путаты и никакие партии, которые будут нашими «слугами». Мы сами себе можем быть такими слугами. построения власти при Гражданском государстве. Он
Лучше, чем сам себе, человеку вряд ли кто-то органи- означает, что вся, абсолютно вся власть в стране будет
зует его жизнь. Итак, первый Гражданский постулат де- принадлежать Гражданским советам. Также четко говокларирует неотъемлемое человеческое право. И это рит о том, что в Гражданские советы делегаты будут делегироваться, а не избираться. Всё! Никаких выборов!
право законно и священно.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На засіданні Громадської середи, 25 липня ц.р.,
відбулось обговорення механізмів захисту ГО «Поступ», якими можуть користуватися члени організації. Також було розглянуто декілька проблемних
питань членів ГО «Поступ».

Skype-конференція
з регіонального розвитку
Наступну Скайп-конференцію з питань регіонального розвитку заплановано провести у четвер,
2 серпня 2012 року, з 19:00 до 20:00. Усім, хто
бажає взяти участь у заході, звертатися до Ігоря
Мотузки (Тел.: 050 150 9042, imotuzka@gmail.com).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Про Кадрову концепцію роботи ГО «Поступ»
йтиметься на робочій нараді, що відбудеться 1
серпня 2012 року.
• Тему Громадянської середи, що відбудеться 8
серпня, буде оголошено додатково.
Громадянські Середи, які проводить ГО «Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа доля
України. Приходьте та приводьте друзів і знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська,
буд.57/3, товариство «Знання України», кімн. 317
або 318 (біля ст. м. «Олімпійська»)
Каждый гражданин может лично участвовать в работе
того или иного гражданского совета, если захочет или
если у него будет такая возможность. Или же он сам
сможет для себя подобрать своего представителя и выдать ему мандат доверия. И этот мандат он сможет забрать у своего делегата в любой момент времени, если
он посчитает, что его делегат работает неэффективно.
Таким образом, в ГРАЖДАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ –
государственную политику будут вырабатывать
ГРАЖДАНСКИЕ СОВЕТЫ.

Максим Твердохлеб, Председатель Совета
общественной организации «Поступ»

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА

ДЕМОКРАТІЯ, ЯКОЇ Я НЕ ХОЧУ
Я не хочу тієї демократії, яку знаю за
досвідом власного життя і через вивчення сучасного досвіду інших країн.
Не хочу демократії європейських зразків. Не хочу, щоб будь-який шахрай, злодій, п'яниця, наркоман, нероба, людина, яка не опікується власними
дітьми, могли вирішувати майбутнє моєї країни, разом
з ним – майбутнє моє і моїх рідних. Таких людей в сучасному українському суспільстві забагато. Некомпетентна, безвідповідальна, частково люмпенізована
політична маса не спроможна робити свідомий вибір,

тому завжди буде приймати лише ті рішення, які їй
нав’язують, без усвідомлення наслідків цих рішень. За
таких умов, завдяки виборам, на горі будуть найкращі
шахраї і пройдисвіти – саме ті, хто панує сьогодні в
Україні. Навіть освічена і культурна маса не спроможна
свідомо приймати рішення вищі за середній рівень її світогляду і світосприйняття, які у більшості людей завжди
залишаються на рівні сьогоденного клопоту. Саме тому
я проти сучасних форм європейської демократії з її загальним виборчим правом.
Водночас, я за свободу особистості, за вільний вибір

і особисту відповідальність кожного. Чи є в цьому протиріччя? Ні, такого протиріччя немає. Кожен має право на
особисту свободу і особистий вибір. Але лише тоді, коли
це стосується його особистого життя. У житті суспільства
мають бути реалізовані правила, які б не дозволяли використовувати особисту свободу для паразитування.
Перше правило – взаємна відповідність прав і
обов'язків громадянина. Згідно з ним лише той, хто повністю виконує обов'язки громадянина, може мати політичні права. Не хочеш служити у війську або замість
служби відпрацювати відповідний термін на громадських
роботах – не роби цього, але тоді не претендуй на
(Продовження на стор. 2)
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вимірюваними результатами. Меритократія встаноДЕМОКРАТІЯ, ЯКОЇ Я НЕ ХОЧУ
влює бар’єр шахраям, невігласам, «мажорам»,
(Початок на стор. 1)
оскільки її формальні критерії є прозорими для сусучасть в управлінні державними справами. Так само і пільства і легко вимірюваними. Звичайно, що меритократія не є панацеєю, вона є лише інструментом і
стосовно інших обов'язків громадянина.
Друге правило – відповідність участі громадянина сприятиме прогресивному розвитку суспільства лише
в управлінні суспільством його знанням, умінням, мо- за наявності політичної волі керівництва країни.
Прикладом успішного застосування принципів меральним якостям. Без високих моральних якостей,
знання і уміння щодо управління будуть використані ритократії в республіканській традиції є Римська ресна шкоду суспільству. Тому моральність є першою ви- публіка часів її цивілізаторських завоювань, в
жорсткому авторитарному режимі – сучасний Сінгамогою для участі в управлінні суспільством.
Третім правилом є розмежування державного упра- пур, в соціалістичному суспільстві – сучасний Китай:
вління і місцевого самоврядування. Все, що стосується їхні досягнення беззаперечні і вражаючі.
Найскладніше оцінити служіння як пріоритет інтереповсякденного життя: комунальне господарство, місцева
інфраструктура, соціально-побутові потреби мешканців сів суспільства над особистими. Чи є обов’язком кожвключно із початковою і середньою освітою, медичним ного громадянина служіння суспільству? Ні, той, хто не
забезпеченням, громадським порядком хай залишається претендує на управління спільними ресурсами суспільза місцевим самоврядуванням. Лише на цьому рівні ства, не має обов’язку служіння, має лише обов’язок
прийнятним є безпосереднє народовладдя з виборами відповідати мінімуму вимог до громадянина. Лише той,
голови ради, шерифа, судді, навіть директора школи і го- хто прагне зайняти в суспільстві керівну посаду, яка пеловного лікаря лікарні з можливістю для громади у разі редбачає право розпоряджатися спільними ресурсами,
потреби негайно звільнити будь-якого чиновника. Ефек- має відповідати критерію служіння.
Головний критерій служіння дуже простий: громадятивне народовладдя закінчується на цьому рівні, тому що
у масштабі області громада вже не має можливості без- нин віддає суспільству більше, ніж особисто отримує.
посередньо контролювати управлінців і оперативно прий- Цей критерій не є суто матеріальним, він є насамперед
моральним. Здатність людини до самообмеження,
мати рішення стосовно їхньої заміни.
Все, що стосується розвитку країни вцілому, націо- уміння бути задоволеним, самодостатнім і відмовитися
нальної виробничої, енергетичної, інформаційної і тран- від надмірного є необхідними якостями особистості, коспортної інфраструктури, усіх інших складових трій можна довірити важелі управління суспільством.
Лунає застереження: для одного достатнім є дах над
національної безпеки має бути в системі централізованого державного управління. На цьому рівні демократія головою і шмат хліба, а для іншого нема життя без діахоч представницька, хоч безпосередня не забезпечує до- мантів, особистих літаків і одягу «від кутюр». Відповідь на
статньої ефективності і перетворюється на інструмент таке застереження проста: критерій достатності не є
маніпуляції масами. Державні справи мають бути в руках особистісним, він є обумовленим рівнем розвитку пролюдей з масштабним мисленням, з достатніми уміннями дуктивних сил суспільства. Той, хто виконує функції
і навичками в управлінні. Тому комплектувати органи дер- управління державою, повинен мати чітко визначену і віжавного управління з нижчих до вищих ланок слід за при- дому усьому суспільству межу споживання. Межа стосується не лише самого управлінця, але всієї його
нципами і процедурами не демократії, а меритократії.
Таких принципів три: честь як неухильне дотри- родини, щоб не було навіть спокуси посприяти рідній
мання моральних норм і непримиренність до парази- людині у бізнесі. Цей критерій має підтримувати комтів суспільства, компетентність як підтвердження фортний добробут родині управлінця в межах, прийнязнань і вмінь визнаними і вимірюваними досягнен- тих у суспільстві стандартів, але не більше того. Якщо
нями у поєднанні з регулярними відкритими іспи- людина не спроможна до самообмеження, якщо не
тами і публічними дискусіями, служіння як спроможна відмовитися від годинника, ціна якого вища
самовіддана робота в органах державного управління за річну зарплату вчителя або офіцера, якщо вважає за
і місцевого самоврядування з високими об’єктивно потрібне для себе їздити у «статусному» автомобілі –

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб літні дні були
сповнені щастям і засмагою, а ночі – морським бризом та прекрасними почуттями!
Ткаченка Єгора Олеговича – 28 липня
Тація Дмитра Миколайовича – 30 липня
Герасименка Андрія Олександровича – 31 липня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
вона обов'язково буде використовувати ресурси суспільства для задоволення власних примх. Така людина з
отриманням владних повноважень перетвориться на
«щурячого короля», запобігти цьому неможливо.
Чи багато таких людей, котрі спроможні поступитися
особистим заради суспільного? Зараз таких людей в
Україні меншість. Більшість громадян України мислить і
живе лише особистим, сьогоденним. Влада, обрана за
процедурами сучасної демократії, буде уособлювати саме
такі риси, які є притаманними більшості, і неодмінно руйнуватиме далі Україну як державу, українців як політичну
націю, і як корінний етнос. Відповідно до принципів сучасної демократії європейського зразку це буде влада народу. Чи потрібна народу влада, яка його руйнує, а не
розвиває? Вочевидь, така влада не потрібна народу, а потрібна ворогам народу, тим, хто прагне його знищення.
На рівні державного управління потрібна інша
влада – влада для народу, влада меншості, котра
здатна поставити інтереси народу вище за власні,
спроможна мислити масштабами поколінь і цивілізацій, здійснювати ефективне управління суспільством
заради його збереження і випереджального розвитку.
Водночас на рівні місцевого самоврядування – села,
міського мікрорайону, району – доцільно залишити і
навіть значно підсилити народовладдя.
Народовладдя через самоврядні громади на рівні
місцевому, меритократія і дієва управлінська вертикаль на рівні вседержавному – таким є вихід із сучасної управлінської кризи.

Святослав Стеценко, полковник запасу,
член ГО «Поступ»,
самовисуванець на виборах до Верховної
Ради України у Дарницькому районі Києва

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ТЕКУЩИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
НАШИ ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ (АВГУСТ 2012 ГОДА)
1. Разработать и согласовать Концепции работы
по трем основным направлениям работы общественной организации «Поступ»:
- идеологическому;
- агитации и пропаганде (пиару);
- кадровому.
В соответствии с разработанными Концепциями
создать Тактический план. Распределить задачи по
основным магистральным направлениям среди членов Исполкома. Задачи должны быть конкретными и

4. Продолжить работу по вовлечению поступовцев в работу через закрытую группу «Поступ-координация» на Фейсбуке. На данный момент в группе
находится 111 человек из 230 членов организации.
5. Запустить первый пиар-продукт «Поступа»
(ролик М. Марченко) в виртуальное пространство.
Частично эта задача была решена, но системно
пока остается нерешенной.
6. Подготовить второй ролик.
7. Провести неформальное заседание Исполкома (определиться с датой).

желательно индивидуальными. Формирование Тактического плана и мониторинг его реализации обговаривается на всех Гражданских средах и Исполкомах.
2. Продолжить наращивание усилий по развитию
интерактивного обсуждения по регионам через
скайп-конференции. Задача остается прежней –
вовлечь в конференцию людей из регионов. Вовлечь в скайп-конференции актив «Поступа».
3. Определить дальнейшую тактику работы Ин- Исполнительный комитет
общественной организации «Поступ»
вестиционной группы.

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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