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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ПРОГРАМНІ ПРИНЦИПИ ГО «ПОСТУП»

ПРОГРАМА-МІНІМУМ ГО «ПОСТУП»
КРОКИ, ЯКІ ПОТРІБНО ГРОМАДЯНСЬКОМУ УРЯДУ
НЕГАЙНО ЗДІЙСНИТИ ІЗ ПРИХОДОМ ДО ВЛАДИ
ЗАДЛЯ ПОРЯТУНКУ УКРАЇНИ
Програма-мінімум ухвалена загальними зборами ГО «Поступ» 15 червня 2013 року.
Першочергові і подальші завдання «Поступу» із приходом до влади суттєво відмінні за метою, змістом, формами і способами дій, тому Програма-мінімум і Програма-максимум є окремими документами, різними за
сутністю та змістом.
Чим Програма-мінімум є і для чого вона потрібна?
Програма-мінімум є переліком першочергових заходів для того, щоб витягнути Україну із прірви, реанімувати національне господарство, налагодити ефективне управління країною і громадами, створити необхідні і достатні умови
для подальшого розвитку в напрямку утвердження в Україні Громадянської республіки.
Програма-мінімум не є програмою побудови Громадянської республіки. Якою ми бачимо саму Громадянську
республіку, визначено у Програмі-максимум.
1. Перший крок – повністю і
швидко «зачистити» тотальною
люстрацією усю правоохоронну
систему (суди, прокуратуру,
МВС, СБУ), а також податкову і
митну служби.
Провести люстрацію усіх чиновників, причетних до
розкрадання національного багатства.
Ввести смертну кару за корупцію, шпигунство
та інші тяжкі злочини проти держави та її громадян
(ця теза не набула достатньої підтримки).

Легалізувати усі корупційні схеми, щоб держава отримала контроль над грошовими потоками.

3. Територіально-адміністративна реформа.
Розширити повноваження місцевого самоврядування. Запровадити персональну відповідальність за
результати роботи і ввірену територію. Реальний
контроль над ресурсами і бюджетами. Вирішальна
роль місцевої громади.
Запровадити вибірність судів та шерифів.
Дозволити зберігання та носіння короткоствольної
2. Другий крок – негайно розпочати еконо- нарізної зброї (ця теза не набула достатньої підтмічні реформи. Пріоритет – максимальна зайня- римки).
тість населення на основі середнього і малого
підприємництва. Максимально спростити податки,
4. Реформа армії за козацьким (швейцарсьумови ведення малого та середнього підприєм- ким) зразком – нечисельне професійне військо та
ництва. Звільнити підприємців від постійного дер- загальний військовий обов’язок до 65 років для усього
жавного контролю.
чоловічого (за бажанням і жіночого) населення.
Провести інвентаризацію усього майна України.
У комплектуванні професійного війська надавати
Націоналізувати усі стратегічні галузі промислово- перевагу насамперед сиротам, дітям з незаможних
сті: природні монополії, енергетику, транспортні ме- родин, із родин вояків. Професійному війську брати
режі, видобуток корисних копалин, опорні мережі участь у всіх можливих миротворчих (військових) опезв’язку тощо.
раціях, щоб мали бойові навички. Військова служба
Великому капіталу умови: є податки – є має бути почесною і шанованою в суспільстві.
власність. Немає податків – немає власності.
Всі здорові чоловіки – озброєний військовонавчеЗемля – стратегічний ресурс! Землю сільськогос- ний резерв (ця теза не набула достатньої підтримки).
подарського призначення і лісового фонду – не про5. Реформа освіти.
давати. Чіткі правила довготермінової оренди.
Залишити декілька десятків класичних університеДля підтримки зайнятості населення та
активізації економіки запровадити потужні тів, куди спрямувати максимальні ресурси. Недерінфраструктурні проекти – будівництво і ре- жавні ВНЗ – лише за власні гроші. Решті закладів
монт стратегічної інфраструктури, будівництво повернути статус профтехучилищ, і технікумів, чим
доріг, житлово-комунального господарства. Фак- вони насправді і є.
Середню освіту спрямувати на розвиток системтично потрібно будувати країну «з нуля». Грошей
вистачить усім лояльним до громадянської влади ного мислення та фізичного здоров’я дитини, набуття
необхідних навичок для самостійного життя. Створити
підприємцям.
Ловити вітчизняних суспільних паразитів, систему виявлення та підтримки талановитих дітей,
корупціонерів, олігархів-крадіїв по всьому максимального виявлення і розвитку творчих здібносвіту та повертати накрадені капітали – буде стей кожної дитини. Відновити інфраструктуру для заголовним завданням для українських спеці- нять спортом, мистецьких і технічних гуртків
(особливо в сільській місцевості).
альних служб.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На Громадянській середі, 26 червня ц.р., обговорили можливий механізм дій під час захисту суспільних інтересів. Розробили найближчий план дій
стосовно вирішення соціальних проблем за зверненнями Стеценка С., Абаєвої Т., Марченка М.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• ГО «Поступ» на шляху до масової організації. Зростання чисельносіті «Поступу» — одна з умов досягнення
мети. 3 липня ц.р.
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для для всіх, кому не байдужа доля України. Приходьте та приводьте
друзів і знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
буд.57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
Товариство «Знання» України, кім. 317 або 318.

ЗВЕРТАЄМОСЯ ДО ПОСТУПІВЦІВ
З ПРОПОЗИЦІЄЮ ВЗЯТИ УЧАСТЬ
У ПОСИЛЬНІЙ МАТЕРІАЛЬНІЙ ПІДТРИМЦІ
РОБОТИ ВИЇЗНОГО АГІТАЦІЙНОГО ОФІСУ
Кошти необхідні на друк поліграфічної
продукції, рекламних банерів, придбання
додаткового устаткування.
Щодо цільових внесків та питань роботи
виїзного офісу звертайтеся до координатора
Дениса Чубка (тел.: 067 732-61-95).
6. Реформа соціального забезпечення.
Усі пільги – лише в грошовій формі. Пенсії чинним
пенсіонерам, допомогу нужденним (сиротам, багатодітним й т.і.) виплачувати із державного бюджету. Негайно запровадити індивідуальні пенсійні рахунки.
Зменшити різницю між мінімальною і максимальною
пенсіями із держбюджету, яка повинна бути не більшою, ніж в 5 разів.
7. Запровадження жорсткої україноцентричної політики в усіх сферах.
8. У зовнішній політиці керуватися винятково інтересами України та здоровим прагматизмом.

Святослав Стеценко, член Ради «Поступу»,
координатор ідеологічної роботи

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ СРЕДЫ
26 июня прошла последняя
Гражданская среда месяца. Рассматривали деятельность направления «Защита». В первую
очередь решили развивать в направлении социальную защиту.
Продумывались стратегия и тактика, а также методы, которыми мы можем действовать, чтобы решать те или иные
социальные вопросы. Было представлено четыре гражданских дела. Два из которых как раз
относятся к социальной защите.
1. Дело по поводу уборки мусора в Дарницком
районе г. Киева. Продумали стратегию, как действовать и что делать. На данном этапе готовится письмообращение в Дарницкую районную администрацию,
где будут также представлены материалы — видео и
фотографии.
2. Дело насчет ямы на детской площадке во
дворе дома. Сейчас будет выясняться — обслуживается ли дом ЖЕКом. Выяснили, что от Попова А.П. было постановление всем ЖЕКам
привести в порядок все детские площадки го-

рода Киева. Сейчас будет готовится письмо от
жителей дома, а также письмо от нашей организации.
3. Дело насчет банкоматов и не выдаче «транзитных» денег. Сейчас будем связываться с нашими
представителями, которые работают в банковских
сферах для выяснения обстоятельств и того, что
можно в данной ситуации предпринять, чтобы защитить члена нашей организации.
4. Дело насчет аварийного дома и малолетних
детей.
От ГО «Поступ» готовятся письма, в каждом
письме по вопросу нашим властям. Также параллельно было установлено провести журналисткое
расследование — собрать делегацию журналистов из
наших членов организации и направить их к мэру
Киева для выяснения обстоятельств. Если все это не
поможет, решили ставить палатку под Киевской администрацией.

Татьяна Абаева, член Исполкома ГО «Поступ», координатор направления «Защита»

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб Ваше
«місце під сонцем» завжди було значним,
світлим і комфортним!
Лупину Юрія Миколайовича — 28 червня
Дроботія Віктора Степановича — 2 липня
Цебро Олексія Валерійовича — 3 липня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ТВОРЧІСТЬ ПОСТУПІВЦІВ

ГУМОР ТА САТИРА
Политическая партия «Олигархи за
народ» с большим отрывом выиграла
предвыборную гонку, опередив партию «А мы украдём больше» и фракцию «Союз Наполеонов». Главврач психиатрической больницы при Верховной Раде
позитивно оценил проведённый эксперимент по восстановлению эмоционального здоровья пациентов.

Михаил Марченко, член ГО «Поступ»

РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЇ
Мы часто слышим о тех переменах
и реформах, что происходят уже долгое время в Грузии. Кто-то называет
это одним из экономических чудес,
кто-то не верит или не воспринимает
всерьез все происходящее, но факт
остается фактом - страна, которая пережила множество потрясений и вооруженных конфликтов, сохранилась и продолжает жить и развиваться. Если раньше
первыми ассоциациями с Грузией были: вино, горы,
шашлык, пение и танцы, то сейчас это еще и четко засевшее понятие – реформы. Много слышали, много
нам показывали в СМИ, что-то рассказывали те, кто
был там, а теперь я могу предоставить и свое личное
мнение от увиденного.
Это вступление. Дальше хочется описать свои впечатления от недолгого пребывания в этой замечательной стране. Это сугубо мое личное мнение и мое
видение, поэтому оно может отличаться и от того,
что видели другие и от их мнения.
Начнем по-порядку.
Природа. Природа, как и положено в горах – шикарна и роскошна, и не зависит ни от каких политических влияний и веяний. Только уже ради нее стоит
ехать в Грузию. Скалы, горы, долины, перевалы,
море – все в одной небольшой стране.
Архитектура и города. С первых часов пребывания
поражает активное строительство везде – в городах
новые здания, как жилые дома, так и офисные учреждения. Строится много гостиниц, выглядит все более
чем современно и стильно. Архитектурные памятники
тоже сохраняются и восстанавливаются. Грузины даже
возмущаются, когда после реконструкции памятники
архитектуры исключаются из списков ЮНЕСКО, так как

ГРУЗИЯ. ЧТО Я ВИДЕЛ

продукции «дают срок» до 15 лет. Ужесточение ответственности по многим пунктам и контроль за исполнением приговоров привело к тому, что в стране
практически нет коррупции и поддельной продукции.
Сейчас правительством Саакашвили простые граждане уже не так довольны и нет той поддержки, что
была ранее. На эту тему не любят распространяться,
но ключевыми причинами являются: низкая заработная плата, сложность найти работу (часто по причине
«кумовства») и некоторая «пресыщенность» бывшим
президентом и всем, что с ним связано (четко так мне
и не сказали, наверное, больная тема и не хотят «выносить сор из избы»), и в общем-то ссылались на то,
что реформы не затронули юстицию. Ну а так —
больше претензий нет (хотя это только с чужих слов,
поэтому нельзя сказать, что список полностью точный). Хотя люди очень признательны за искоренение
организованной преступности, за это очень уважительно относятся к бывшему президенту.
Писать можно много и долго об этой стране, которая действительно производит очень хорошее впечатление, приятно поражает и вызывает желание
приехать еще раз.
В итоге можно сказать, что нормальные изменения в
стране, дают нормальные результаты. Не надо ждать того,
что кто-то сделает что-то хорошее для тебя, надо объединяться и самим изменять ситуацию в стране. И Поступовская программа четко дает понимание того что нужно
делать в первую очередь для «оздоровления» страны, а
что делать в дальнейшем - для ее развития и роста.

отреставрированы и уже теряют свою историческую
ценность. Сразу же вспоминается какое отношение у
нас к памятникам старины и архитектуры… Также
стоит и отметить дороги – отличные. Насчет «ямкового» ремонта – такого явления даже не видел.
Армия и полиция. Не знаю всех нюансов и «подводных
камней», но выглядит это более чем достойно, Военные
городки строятся, военные базы по «западному, НАТОвскому» стилю. Полицейские не просто есть на улицах, а
действительно работают, это и общественный порядок, и
порядок на дорогах - все в комплексе. К полиции и армии
относятся с уважением и, как мне показалось, со стороны
«силовиков» к гражданам отношение также нормальное.
Произвола и самоуправства какого-то я не видел, и мне
о таком ничего не рассказывали, наши же рассказы о том,
что творится в Украине, вызывали по меньшей мере удивление. Как по мне, в этой сфере изменения удались.
Образование. Как минимум оно уже есть. Так как
ранее с этим было сложно (войны и беспредел не очень
способствовали развитию данной сферы). А как иллюстрацией к вопросу образования может быть здание
университета в Батуми. Я думаю, это и будет ответ.
Патриотизм. Народ очень бережет свою историю
и дорожит ею, своим языком и своей культурой. Но
это идет из воспитания, никто ничего не навязывает.
Для грузин – это само собой разумеющееся.
Еще приятно удивила чистота на улицах. Это следствие очень большого количества уборщиков и дворников, но и самой культуры жителей (правда культуру
«привили» достаточно немаленькими штрафами). В Кирилл Соколов,
довесок еще понравилось и качество продуктов – член Исполкома ГО «Поступ»
тоже контролируется государством и за подделку

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

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПЛАТНИК : ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
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