
Маніфест прямої демократії - 

«Повернемо владу народу»  

 

 

Спостерігаючи за глибокою системною кризою, яка охопила усі сфери суспільно-

економічного життя України 

 

Усвідомлюючи у що перетворилися усі державні інституції країни у руках 

олігархічної верхівки 

 

Беручи до уваги, той факт що єдиним легітимним джерелом влади є саме народ, 

який має прийняти на себе відповідальність за свою долю 

 

Убачаючи, що пряма демократія є єдиним виходом у ситуації повної дискредитації 

влади 

 

Віддаючи шану одвічним демократичним традиціям віче у Київській Русі та 

козацьких рад в Україні 

 

Ми, багатонаціональний, але єдиний народ України заявляємо про наступне: 

 

1. Вільний народ має право повернути узурповану у нього владу олігархами. Вільний 

народ має право не підкорятися злочинним наказам влади. Вільний народ має право 

жити у своїй землі за власними міркуваннями. 

 

2. З цією метою прагнемо поступовими кроками встановити в Україні режим 

прямого народовладдя - безпосередньої демократії, яка здійснюється народом і для 

народу. 

 

3. Запровадити широку і розгалужену систему референдумів - національних та 

місцевих з усіх важливих питань державного життя 



 

4. Створити прозору і якісну систему електронного голосування усіх громадян, які 

мають право голосу з тим, щоби миттєво і мобільно виявляти усі вподобання, 

прихильності і прагнення народу. Це має бути настільки ж доступно і безпечно, як 

користування банківською карткою 

 

5. Визнати, що народ має право правотворчої ініціативи - за ініціативи народу 

парламент й інший орган влади має запровадити такий закон, який народ вимагає 

 

6. Запровадити систему петицій народу до кожного органу державної влади і 

посадової особи із порогом обов‘язкового реагування чиновників на петиції 

 

7. Розробити алгоритми народного вето на будь-який закон і на будь-яке державне 

рішення з тим, щоби народ міг блокувати ті рішення, які йому нав‘язує влада не 

спитавши думки народу 

 

8. Взяти до уваги, що країні потрібний мир, спокій, злагода, мирна праця, 

взаємоповага один до одного, гарантії прав будь-яких мовних, релігійних, 

національних й інших меншин, які всі разом становлять єдину, неподільну Україну 

з широкими автономними правами кожного регіону 

 

9. Визнати, що депутати усіх рівнів, а так само й судді, прокурори та регіональні 

керівники поліції мають бути виборними посадами 

 

10. Встановити імперативний мандат і право відклику з посади будь-якої виборної 

посадової особи у випадку невиконання наказів своїх виборців 

 

 

У випадку невиконання вищенаведених вимог або зволікання з їх виконанням 

народ має право відкликати з будь-яких державних посад будь-якого слугу 

народу впритул до імпічменту Президенту 


