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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

ДІЯЛЬНІСЬ ГО «ПОСТУП»

ГО «ПОСТУП» зАПРОшУє НА МІТИНГ
«зА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!» В СУБОТУ, 28 ВЕРЕСНЯ
Як відомо, громадянська організація «Поступ» запланувала провести презентаційний мітинг «За Громадянську республіку!».
Цей мітинг не є протестним.
Чому?
Зазвичай протестні мітинги проводять з якоюсь вимогою
від влади.
Але ми не будемо нічого вимагати від олігархічної влади.
Бо наша головна мета – це взагалі ліквідація олігархічної системи влади та встановлення нового порядку – Громадянської республіки. Може хтось і хоче вимагати щось від
олігархіїї, може хтось і отримає цим шляхом якісь подачки,
але ми подачок не хочемо!
Ми хочемо достойного життя в достойній країні!
Ми хочемо щоб олігархічної системи влади, яка панує в
Україні всі роки незалежності, взагалі не стало.
Але безглуздо вимагати від влади щоб вона самоліквідувалась.
Хоч іноді таке й роблять, але роблять перед вже підготовленою революцієї або для підготовки революції і при наявності революційної ситуації.
Іноді це роблять і політичні шарлатани, щоб пролізти в Пар-

Громадянські середи
На Громадянській середі, 18 вересня ц.р., було продовжено обговорення механизмів практичної реалізації принципу делегування у Громадянській республіці. Визначили,
що переделегування права голосу не повинно бути, тому
що це суперечить другому Громадянському постулату.

не раз демонструвалось в Україні. А громадянська апатія народу – це смерть цього народу!
Для чого нам презентаційний мітинг «За Громадянську
республіку!»?
Мета його в тому, щоб показати людям той шлях, по якому
КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
треба йти, щоб змінити ситуацію в Україні на краще.
Але будь-яке впровадження нового порядку потребує ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
сили. Сили, яка буде спроможна знести стару систему влади
• «ЗАХИСТ» – напрямок діяльності ГО «Поступ». Робоча
та налаштувати нову.
нарада. Відбудеться 25 вересня ц.р.
Ця сила має бути реальною. Тобто такою, яка спроможна
Громадянські середи, які проводить ГО «Поступ»,
на публічні акціїї. Бо, як відомо, через інтернет нічого зро- відкриті для всіх, кому не байдужа доля України.
бити не можна. Через інтернет можна знаходити прибічни- Приходьте та приводьте друзів і знайомих!
ків, просувати свої ідеї та координувати свої дії. Але в
Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
реальному житті будь яка влада боїться тільки публічних орза адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
ганізованих виступів своїх громадян.
буд.57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
І якщо люди готові виходити на вулиці задля підтримки своїх
Товариство «Знання» України, кім. 317 або 318.
мирних вимог, то це означає, що вони будуть готові й до відповідних дій, якщо влада перестає бути народною і тягне свою змінено олігархічну систему влади на іншу – народну!
Громадянська організація пропонує прийти на наш мітинг
країну в прірву та переймається тільки самозбагаченням.
І скільки б фактично не приходило людей на такі консолі- «За Громадянську республіку!», щоб висловити свою солідардуючі публічні акції, головне в тому, щоб такі акції проводи- ність республіканському шляху, по якому йде наш громадянський рух. Прийти для того, щоб розібратись для себе, в
чому сутність цього шляху, сутність нової, громадянської ідеології. Щоб знайти відповіді на питання, чому саме Громадянська
республіка зможе ліквідувати олігархічну систему влади й побудувати нову, достойну державу. Державу для достойного
ламент. Бо реально такими кроками нічого змінити не можна, лись і вони ставали б все частішими та більш масштабними. життя всіх громадян, а не для паразитування олігархії!
Приходьте на наш мітинг «За Громадянську державу!» в
крім того, щоб самих себе привести до владного корита.
Щоб вони почали охоплювати всі регіони країни. Навіть якщо
суботу,
28 вересня, на 13:00 в парк ім. Т. Шевченка, напроти
На сьогодні в Україні поки не існує революційної ситуації спочатку буде відносно невелика кількість людей, то це вже
і не існує відповідної революційної сили. Тому революційні буде означати, що є люди, громадяни, які готові до прямих Червоного корпусу Київського Державного Університету.
вимоги на даний час будуть несвоєчасними. Більше того, конкретних дій.
Громадянське об'єднання «ПОСТУП»
вони можуть бути шкідливими, деструктивними, так як моІ поступово кількість таких людей буде зростати до тих
жуть викликати ефект громадянської апатії у народу, що вже пір, поки не досягне критичної маси. До тих пір, поки не буде
ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

ЯК САМЕ БУДУТЬ ВПРОВАДЖЕНІ ГРОМАДЯНСЬКІ ПОСТУЛАТИ
На Громадянській середі 4 вересня 2013 року ми започаткували розгляд і обговорення форм і способів практичного втілення трьох Громадянських постулатів.
Нагадаю, що Громадянська респубЯКий сеНс ПОсТУлаТіВ, длЯ чОГО ВОНи?
ліка це такий суспільний лад, за якого доВпровадження Громадянських постулатів дає змогу
тримуються три Громадянських розв’язати дві проблеми, які є невід’ємною вадою усіх попостулати:
передніх форм суспільного устрою.
Перше. Громадянські постулати відкривають шлях на вер1) кожен громадянин має право на без- шину суспільного і державного управління кожному, хто має
посередню участь в управлінні громадою і державою особи- до цього здібності, хист і бажання, незалежно від його майносто або через делегування власних повноважень;
вого, соціального та інших статусів. Це значно підвищить якість
2) кожен громадянин зобов’язаний брати участь в спра- управління, керівниками будуть дійсно найкращі.
вах держави і громади;
друге. Знімається будь-який антагонізм між органами
3) управління країною і громадами здійснюється через си- управління і народними масами, не можна буде звинувастему Громадянських рад делегуванням повноважень знизу тити у власних помилках і вадах якусь напівміфічно відодо гори, а не виборами.
кремлену «владу».
Це значно зміцнює суспільство. Однією з головних приЦі три Громадянські постулати є одним із наріжних каме- чин втрати влади режимами Муаммара Каддафі в Лівії і Минів Громадянської республіки.
хайла Саакашвілі в Грузії була саме відстороненість значної

частини населення від реального впливу на рішення, які приймаються, коли громадяни не ідентифікували себе як носіїв
влади, не відчували себе значущими суб’єктами.
Як впровадити три постулати, щоб водночас не зруйнувати управління?
Для впровадження Громадянських постулатів потрібно
розв’язати низку проблем.
ОсНОВНих ПрОблем чОТири
1. Некомпетентність широких мас через відсутність твердих базових знань про буття суспільства і держави.
2. Безвідповідальність через відсутність безпосереднього
зворотного впливу на частину тих, хто голосує, наслідків
управлінських рішень.

(Продовження на стор. 2)
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ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

ЯК САМЕ БУДУТЬ ВПРОВАДЖЕНІ ГРОМАДЯНСЬКІ ПОСТУЛАТИ
(Початок на стор. 1)
3. Низький рівень життя, що сприяє маніпулюванню
тими, хто голосуватиме (як зараз).
4. Забезпечення оперативності управління, оперативність
делегування і відкликання голосу.
Перша і друга проблема обумовлені сучасним станом населення України, загальним низьким рівнем знань суспільства, споживацьким безвідповідальним світоглядом.
ЗаПОбіЖНиКи Від НеКОмПеТеНТНОсТі
1. Нова концептуальна загальна освіта. Це наша програмна вимога. Створення такої системи середньої освіти,
яка розкриває і максимально розвиває природні здібності
кожного учня, формує знання, уміння і навички, достатні для
самостійного трудового життя, дає кожному учню розуміння
суспільного ладу, устрою і діяльності громади та держави.
2. Меритократія – вимоги до кваліфікації та/або досвіду
тих, хто бере участь в голосуваннях і тих, хто є кандидатами
на отримання делегованих голосів, на виборні посади у виконавчій і судовій гілках влади.
3. Обов’язковість відкритих публічних дебатів кандидатів.
ЗаПОбіЖНиКи Від маНіПУлюВаННЯ
1. Концептуальна освіта.
2. Надання політичних прав лише тим, хто виконує
обов’язки громадянина.
3. Достатній рівень добробуту громадян.
4. «Прозорість» системи управління.
ЩО ЗабеЗПечиТЬ ОПераТиВНісТЬ УПраВліННЯ
1. Ступеневе делегування (історичні приклади: Римська
республіка, махновські вільні ради).
2. Чіткій розподіл компетенції у прийнятті рішень між органами управління, визначені сталі терміни регулярного голосування за склад рад, виборних чиновників, за бюджет,
зовнішньополітичні союзи, референдуми.
Головне – змінити світогляд широких мас із споживацького, холопського, безвідповідального на громадянський. Тому повне впровадження Громадянських постулатів
можливе не раніше, ніж виросте і буде відповідно навчене
і виховане нове покоління та стан національного господарства забезпечить достаток кожному, хто чесно працює.
Відповідно Громадянські постулати впроваджуватимуться поступово і послідовно.
З приходом до влади Громадянського уряду до завершення
втілення Програми – мінімум триватиме перехідний період від
олігархії до Громадянської республіки. Формою правління буде
республіканська диктатура. безпосередньо здійснювати диктатуру будуть усі громадяни. Громадянство буде
честю, заслугою, надаватиметься лише тим українцям, які готові солідарно діяти заради спільного блага.
За республіканської диктатури права громадянина (брати
участь в управлінні на державному і регіональному рівні)
матимуть не всі, але кожен зможе їх отримати, виконавши
вимоги до громадянина.
Принципова відміна республіканської диктатури від
інших в тому, що вона відкрита, створює відкриті «соціальні
ліфти», сама прагне перетворитися на Громадянську рес-

публіку. Виконав вимоги до громадянина – вільно долучився до керівної еліти.
За час республіканської диктатури потрібно сформувати
відкриту еліту, яка буде спроможна дієво впливати на суспільство навіть без формальних владних повноважень власним набутим авторитетом.
спочатку Громадянські постулати повною мірою послідовно впроваджуватимуться на місцевому рівні:село, мікрорайон, район. Одразу буде впроваджене делегування голосу з
можливістю його вільного відкликання або особиста участь у голосуваннях, виборах чиновників: голови виконкому, суддів, шерифа
(міліцейських чинів) і інших. Розповсюдження практики делегування на місто з районним розподілом та область буде відбуватися
у «явочному» порядку, за готовності до цього усіх менших територіальних одиниць, себто воно може бути не одночасним по всій території країни. Це має бути ініціатива самих територіальних громад.
Чому така послідовність? Тому, що на місцевому рівні є безпосередній зворотній зв’язок, прийняті рішення одразу позначаються на рівні життя громадян. На місцевому рівні
зосереджена більшість чинників добробуту пересічної людини:
лікарня, освітньо-виховні заклади, комунальне і торговельнопобутове обслуговування, культурні і спортивні заклади, охорона
громадського порядку і суд. У такому разі мусиш мислити і діяти
відповідально, узгоджено, солідарно. Хочеш добробуту – приймай відповідальні рішення і дій, шукати винних нема де.
На місцевому рівні є реальна можливість безпосереднього
впливу на обраних делегатів або чиновників. Лише такі умови
спроможні сформувати відповідальних громадян.
На державному рівні під час республіканської диктатури і до повного втілення Громадянської республіки
діятиме жорстка виконавча вертикаль, яка формуватиметься громадянсько-політичною силою, що взяла владу. Повноваження і ресурси державного управління і місцевого
самоврядування будуть чітко розмежовані.
Протягом першого півріччя повноважень Громадянського
уряду буде проведена люстрація, побудована нова система
управління країною, прийняте республіканське законодавство.
Хто матиме право приймати рішення особисто (безпосередньо голосувати) та бути носієм делегованих голосів? На
місцевому рівні – всі громадяни. Так само всі громадяни на
районному, обласному і республіканському рівнях, зокрема
із загальних питань бюджету, розподілу спільної власності у
користування, соціальної сфери, охорони громадського порядку, екології й таке інше.
Там, де прийняття рішень потребуватиме спеціальних
знань і досвіду, право безпосередньо брати участь в голосуваннях або представляти голоси інших громадян, претендувати на виборні посади матимуть лише ті, хто підтвердив
компетентність у тій галузі, за якою хоче брати участь в прийнятті рішень. Підтвердженням такої компетенції може бути
освіта, досвід роботи у певній галузі. Підтверджувати компетентність мають Громадянські комісії, які діятимуть публічно, на громадських засадах, на кожному рівні
самоврядування і державного управління.
Із досягненням достатнього освітнього, матеріального,
світоглядного рівня більшості населення, здійснюватиметься
поступовий перехід до Громадянської республіки через
повне впровадження Громадянських постулатів, розповсюдження їх на регіональний і загальнодержавний рівень.
Це лише найбільш загальний обрис нашого бачення того,
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ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з днем народження і зичить, щоб кожного ранку
успіх цілував Вас перед Вашим виходом з дому!
Калініну Наталію Миколаївну – 19 вересня
Коптєву Олену Миколаївну – 19 вересня
Верламову Ірину Григоріївну – 20 вересня
бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації,
успішно подолати усі перепони!

іНФОрмаЦійНе ПОВідОмлеННЯ
ПрО черГОВе ЗасідаННЯ
ВиКОНаВчОГО КОміТеТУ ГО «ПОсТУП» № 17,
ЯКе ВідбУлОсЯ 16 ВересНЯ 2013 рОКУ
На засіданні були присутніми 10 членів Виконкому (при кворумі 9): Замурій Л.Г., Костін І. О., Муляр А.М., Солодкий С. М.,
Стеценко С.О., Твердохліб М.М., Черниш О.В., Чубко Д. Г.,
Троянова-Малош Н.М., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Доненко Т.М.,
Нестеренко О.А., Когут Р.Я., Ткаченко І.В., Соколов К.А.
Були відсутні без пояснення причин: Абаєва Т.Ю., Кравченко О.Г.
Секретар засідання: Чубко Д.Г.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
Призначити початок ІІІ етапу інформування про мітинг «За
Громадянську республіку!» на вівторок, 24 вересня. Завершення опитування призначити на 26 вересня включно.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у
понеділок, 30 вересня 2013 року.
силЬНа ГрОмадЯНсЬКа ОрГаНіЗаЦіЯ –
силЬНа ГрОмадЯНсЬКа дерЖаВа –
силЬНа ГрОмадЯНсЬКа УКраЇНа!

УВаГа!
Украденный паспорт члена ГО «Поступ», Нестеровой
Ирины Викторовны, номер МЕ 698139, выданный Шевченковским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, считать недействительным. В случае обнаружения попытки
использования указанного документа, просим незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
як саме впроваджувати Громадянські постулати.
Потрібно визначитися з розподілом повноважень і відповідальності посадових осіб різних гілок влади на кожному
рівні самоврядування і державного управління, структурувати форми, способи і процедури їхнього взаємного контролю та контролю з боку громадян. Частково це вже
розглянуто в нашій Програмі-максимум, але попереду ще
величезна і відповідальна робота.
Запрошуємо всіх мислячих українців до продовження дискусії на поступівських Громадянських середах, слідкуйте за анонсами.
Святослав Стеценко, член Ради ГО «Поступ»
Від Редакції: цей матеріал створено на підставі тез, які
були обговорені на Громадянській середі (04.09.13).

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