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Демократія, чи ….? 

 Україна – демократична країна, що 
визначає Народ єдиним джерелом влади! 
Але склалося так, що нашу країну було 
окуповано ззовні та зсередини олігархами, а 
звичайних громадян обкрадають на кожному 
кроці – у цінах, тарифах, у соціальному 
секторі. Ми сплачуємо величезні податки, 
натомість бачимо не те як держава 
утримується належним чином, а те, як 
збагачуються можновладці! 

 



Результат діяльності нинішньої 
«влади» 



Чому так відбувається? 

Що ми робимо не так? 

Що можемо зробити? 

Чи працює демократія – влада Народу? 



«Хочеш змін? Почни з себе!» 

 Усім відома фраза. І я впевнена, що 
кожен громадянин радий би почати з себе, 
тільки що саме починати? Дотримуватись 
етикету? Правил дорожнього руху? Сортувати 
сміття, як прийнято в цивілізованому світі?..  

Що саме потрібно змінити в собі, щоб 
змінилась країна? Адже багато хто з нас все 
це робить, а результату немає!  

 



Ми повинні 
формувати свідоме, 
політично активне та 

юридично 
досвідчене 
суспільство! 



Для чого і як це 
зробити? 

 



 Це можливо здійснити 
тільки активними діями, 
конкретними кроками 

кожного свідомого 
українця! 



                       Головна причина трагічних подій та нинішньої ситуації в країні - це відсутність інструментів 
народовладдя! Тому маємо велику кількість проблем, хочу відокремити три основні з них, які заважають 
змінам: 

1. Немає коннекту з обранцями! 

Після обрання нашого представника у верховній раді, а також президента, ми втрачаємо контроль та 
зв'язок з ним. Яким чином він може почути усіх виборців у своїй подальшій діяльності? Чим керуються наші 
обранці у своїх рішеннях тих чи інших загальнодержавних питань? Вони голосують на власний розсуд… Ось 
у чому і проблема – щоб врахувати думку своїх виборців у народного обранця не має ні інструменту, а ні 
юридичної необхідності – це не обумовлено  жодним нормативно-правовим документом. Делегуючи, ми 
знімаємо з себе відповідальність і разом з тим втрачаємо право на владу. 

2. Корупція! 

Партія, яка має більшість в парламенті призначає на посади «потрібних» людей у всіх щаблях виконавчої та 
судової влади. Саме так олігархами контролюються усі сфери, що забезпечує їм можливість отримувати 
надприбутки, які згодом вкладаються у виборчу кампанію і це замкнуте коло. Таким чином маємо ситуацію 
коли чиновники та ті, хто повинен їх контролювати  покривають одне одного. 

3. Громадянське «безсилля»! 

Можливо я повторююсь, але на цьому хочу акцентувати Вашу увагу. В конституції України визначено поділ 
влади на три гілки – законодавча, виконавча та судова. При цьому також визначено, що джерелом влади є 
Народ. Очевидно, що ці два поняття суперечать одне одному, адже весь інструментарій, як і власне 
утримання народом так званої «влади» створено, в той час, як жодних, окрім формальних механізмів у 
народу немає. Тобто законодавчо для нас створюються правила та умови нашого існування, ці правила 
називаються по різному – закони, норми, законодавчі акти, прецеденти і так далі. І цих правил ми повинні 
строго дотримуватись, але з свого боку, яким чином ми, як джерело влади, встановлюємо правила, або 
можемо вплинути на дії так званої «влади». Повинен бути механізм взаємодії, інструменти впливу, окрім 
можливості насильницького повалення не належним чином організованої влади, яка посягає на природні 
права та свободи людини. Адже будь-яке насильство має трагічні наслідки, свідками яких на превеликий 
жаль ми всі були за часів революції гідності. 



Причина Наслідок 



Вплив нинішньої так званої 
законодавчої «влади» на 

Народ - 

через безконтрольне 
прийняття законів, через 
призначення «потрібних 

людей» на посади у 
виконавчій та судовій 

«владах» 

Натомість вплив Народу 
на так звану «владу» - 

????? 

Громадянське «безсилля» 



Єдине рішення  
 



народна, політична партія, 
членами якої буде, якщо 

не кожен громадянин 
України, то принаймні 
переважна більшість! 

 



Кращий досвід! 
         За досвідом Канади – однієї з 
найрозвинутіших країн світу – майже 
кожен громадянин є членом 
політичної партії, у тому числі багато 
хто з наших  співвітчизників, що 
формують в Канаді українську 
діаспору.  

         Кожен приймає участь в онлайн 
опитуванні з приводу тих чи інших 
питань, реформ, законів, а 
представники партій в парламенті 
віддають голос на основі спільного 
рішення, прийнятого у результаті 
голосування партійних громадян. 

Таким чином всі рішення приймає 
Народ! 

          Народ призначає на посаду, 
знімає з посади, приймає закони, 
реформи, все контролює та реалізує 
своє право на владу так, як це і 
повинно бути! 



Переваги народної партії: 
 

1) єдність небайдужих громадян навколо спільної мети – тобто можливість швидкого 
реагування громади, наприклад для голосування за петицію, або проведення масових 
заходів для досягнення мети і т.д.;  
 
2) народній партії не потрібно витрачати шалені кошти на передвиборчу кампанію – кожен 
громадянин, який у її складі, віддасть голос за свою партію;  
 
3) тільки за умови неупередженого призначення та суворого відбору державних кадрів 
громада матиме можливість виявлення та запобігання існуючим корупційним «схемам»;  
 
4) за умов наявності в руках громадян інструменту зняття з посади недобросовісних 
чиновників через голосування, чиновник матиме більший стимул працювати чесно, гідно, 
працювати на благо нації, щоб виправдати довіру і не втратити роботу та репутацію; 
 
5) оскільки існування народної партії відбувається за рахунок громадян, ніякі зацікавлені 
особи не матимуть впливу на рішення народу 
 
Головною перевагою народної партії  є ті зміни, яких ми так довго прагнемо, на які ми 
заслуговуємо і яких ми матимемо змогу досягти власноруч! 



•2021р. •2020р. 

•2019р. •2018р. 

1. Подання на реєстрацію 
нової, або об’єднання існуючих 

громадських організацій, 

2.  Розробка стратегії, мети, 
інструментарію, статуту та 

плану дій 

1. Розробка та початок 
навчальної програми для 

об’єднаних громадян, 

 2. Порядок прийняття 
громадян до складу 

об’єднання,  

3. Початок масової роботи над 
формуванням свідомого 

суспільства та об’єднанням 
навколо спільної мети! 

(постійно) 

       

 1. Прийняття програми 
громадського об’єднання для 

реорганізації у народну 
політичну партію, головним 

завданням якої буде створення 
та узаконення інструментів 

народовладдя 

1. Визначення основного 
напрямку, структури, 

департаментів громадського 
об’єднання, їх завдань та 

керівників. 

 2. Написання нової 
Конституції! 



Засади народної партії 

Конституціоналізм, на базі нової, створеної народом та прийнятої шляхом 
референдуму конституції. Нова конституція має на меті:  

1. Створити інструменти народовладдя.  

2. Замінити поняття «гілки влади», на «гілки державних служб», адже влада може і 
повинна реалізовуватись лише Народом. 

Початок відліку 

Насправді терміни (строки), вказані у програмі є умовним. Головне – чітко 
визначити мету, добре розуміти її та працювати над метою. Початком відліку 
будівництва нової України повинно бути прийняття нової Конституції. Тому питання 
«коли це станеться?» має досить формальний характер. 

Кінцева мета 

Нова, очищена, демократична, сильна, незалежна, самостійна держава, де дійсно, 
а не формально джерелом влади є Народ! 



Спроби та результати 

На сьогоднішній день на реєстрації знаходиться громадська організація із назвою «Моя Україна». Над написанням нової 
Конституції  протягом року працює команда. 

План реалізації ідеї єднання громадян базується на можливостях сьогоднішнього технологічного прогресу, тобто 
планується масове використання інтернет мереж, а також великий розрахунок на популяризацію даного проекту, за 
допомогою якого суть програми буде донесено до широкого загалу 

Кроки 

1. Єднання звичайних громадян навколо спільної мети. 

2. Розробка стратегії консолідації у політичну партію. 

3. Громадянська партія формує більшість у Парламенті. (Громадянська або Народна партія – це умовна назва) 

4. Референдум щодо прийняття нової Народної Конституції. 

5. Початок розбудови нової України! 

Витрати 

Найбільш вагомим з точки зору витрат на старті буде створення зручного дайджесту (сайту, мережі…), через який буде 
відбуватись діяльність, реєстрація, обмін даними, навчання об’єднаних громадян. Дана мережа, де здійснюватиме 
свою діяльність майбутнє об’єднання, буде символом змін та ключем до них! 



Дякую за увагу! 

    

Михайленко Ксенія 


