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Як ефективно розвивати місцеві громади?
  На це доленосне у сенсі модернізації питання 
відповідали колишній міський голова Кам’янець-
Подільського Олександр Мазурчак та дійсний 
міський голова Миколаєва Юрій Гранатуров. 
  Сьогодні немає підготовки кадрів, як це було при 
Радянському Союзі, і, відповідно, місцеве управління 
не може обирати собі помічників з молоді. Аби 
вирішити це питання у Кам’янці-Подільському був 
створений факультет муніципальних кадрів, а при 
клубі мерів засновано школу міських голів. У цьому 
незвичайному навчальному закладі  безкоштовно 
викладали перші особи та провідні спеціалісти 
у кожній зі сфер викладання. На даний момент 
відбулося 8 випусків.    Наприкінці курсу навчання 
учні захищали проекти по розвитку міста, і цим 
самим зробили свій вагомий внесок у розвиток 
міста. Чудова ідея, що отримала не менш вдале 
втілення, змінила підхід місцевої влади до співпраці 
з молоддю та надала шанс юним політикам почати 
свої перші зміни на краще для рідного краю. 

«Демократичность 
общества определяется 
адекватностью 
выборного процеса 
и процеса передачи 
власти.»

« Нельзя быть в оппозиции к адекватным 
изменениям. Политика не должна 
доходить до маразма.»

«Развитие родного края 
- главный приоритет. 
Люди хотят жить 
получше, побогаче и 
поспокойнее - вот и вся 
формула.»

«Все так рьяно борются с коррупцией, 
а на деле же ситуация выглядит  
примерно так - вор кричит: «Держите 
вора!»

«У місті було 170 громадських 
організацій і залучення їх до управління 
містом - це необхідність»

Причини краху революції від Максима Гардуса

«Мы жутко 
опошлили термин 
«революция»:каждый 
выход более толстого 
гамбургера или 
более красной 
помады объявляется 
революцией.»

 Стоит отметить, что при революциях всегда 
происходят принципиальные изменения. К 
примеру, во время Октябрьской революции 
произошел переход от феодализма к  
социализму, от империи – к федерации и от 
монархи к республике.   При Майдане же 
ничего не изменилось, ни одного перехода не 
произошло. То есть он вообще не подходит 
под определение «революция». 
 Идеология – описание системы обмена 
и  накопления в обществе: у кого  больше 
власти и ресурсов - тот и правящая власть. 
Важно осознавать, что идеология не может 
описывать государство, которое уже есть, 
иначе это бессмысленно. Нужно описывать 
желаемое будущее. Если идеологии нет, 
то и переход невозможен. Соответственно 
если политическая деятельность начата 
без идеологической основы, то революция 
обращена на реставрацию. У олигархов есть 
картина настоящего и она их устраивает, а 
картины будущего у революционных сил, к 
сожалению, нету. 
 Самая  близкая аналогия к Майдану – 
это крестьянские восстания. Они имели 
эмоциональные предпосылки, начинали 
восстание на этой почве, но силы очень 
быстро иссякали, потому что крестьяне, 
конечно же, на то время не имели в мыслях 
картины альтернативного будущего.

Нарешті у мегагрупах 
вималювалися очевидні лідери 
з найбільшою кількістю 
особистих новацій!

1 група: Грушицький Олег і 
Красінов Максим
2+3 групи: Арутанян Лусіне та 
Гоч Віталіна
4 група: Сиромятнікова Наталія 
та Іванова Вікторія 
Вітаємо лідерів та бажаємо 
їм подальших успіхів! Не 
розслабляйтеся та продовжуйте 
активно набирати бали!



Вічний революціонер Руслан Коцаба
«Справжній журналіст 
є очима суспільства, яке 
спить.»

Л. Костенко

Відбувся, певно, один з 
найдовгоочікуваніших факультативів 
на Студреспубліці  від Руслана Коцаби 
- одного з лідерів трьох Українських  
революцій : студентського голодування 
на Граніті, Помаранчевої революції 
та Євромайдану. Руслан тільки 6 
тижнів як вийшов з в’язниці і  хоче 
скоріше забути про ці жахливі місяці 
несправедливого ув’язнення, адже 
це його особиста життєва трагедія. 
Р. Коцаба у своєму відео-блозі 
озвучив ті ідеї, які пересічні українці 
обговорювали  на кухнях.  Влада не 
пробачила Русланові вираження його 
свободи слова, яка ніби- то гарантована 
кожному з нас Конституцією. Він 
міг отримати 12 років ув’язнення. 
На Граніті студентство мало 3 
мега-вимоги: департизація вузів( 
виведення парткомів за межі вузів), 
розвивати самоврядування студентів 
та щоб не відправляли українських 

хлопців на військову службу за межі 
країни. Авантюризм та максималізм, 
відсутність політичного досвіду 
виявилися плюсами для них - молоді. 
Це студентське голодування було дуже 
щирим, але нам також скористалися 
старші політики. Тодішні політики 
– Л. Лук’яненко та В.Чорновіл в 
терміновому порядку прийняли закон 
про недопуск молоді до 25 років у 
Верховну раду. Оратор наголошує, що 
старші політики завжди «втиратимуть» 
щось молодшим , бо вони хочуть  
використати їх як знаряддя досягнення 
своїх політичних та бізнесових цілей. 
Якщо затіяли щось робити, то ваша 
вимога основна – відкинути всіх 
сторонніх. Ви можете перемогти, 
якщо ви щирі, ставите недосяжну мету 
та маєте гармонію у співвідношенні 
логіки та емоцій. Революція на Граніті 
досягнула своєї мети лише тому, що 
вони не послухалися старших.

Помаранчева революція – це був 
справжні рок-н-рол. Всі відчували 
свою приналежність до високої 
спільної мети і дійсно на той 
момент  всі втомилися від Кучми. 
Помаранчева революція мала 
слабке місце у добових, замовних 
автобусах та  іншому - тобто 
фінансувалася олігархами.  

«Служити за гроші хотіли б мільйони,
Воювати за гроші прагнуть сотні,
Вмирати за гроші – вже тисячі,

«Українська податкова міліція не пов’язана ні з 
податками, ні з міліцією – це абсолютно гнила 
система»

«Влада зробила з війни 
бізнес»

«Донецька, Кримська та 
Луганська СБУ по-суті 
були філіалами ФСБ, які ми 
утримували за свої податки»

«Яка це революція гідності, якщо стільки 
негідників прийшло до влади?»

Передбачення від експерта: «Нічого гарного від наступного Майдану ми 
вже не отримаємо. Якщо він відбудеться, то погубить країну. Восени 
вибори у Росії та США і коли ці лідери зустрінуться, то саме вони 
вирішуватимуть нашу долю».

Глас народу

Алла Донгур-Оол, на 
Студреспубліці вдруге
«Хочу найти кардинально 
отличные пути развития 
Украины. Совершенно не 
такие, как сейчас и какие 
предлагаются официальными 
и неофициальными 
лидерами». 


