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За ГрОмадяНсьКУ рЕсПУБЛІКУ!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Зі складу ГО «Поступ» виключено Врагова П.Є. за регулярну несплату членських внесків. До лав ГО «Поступ» приєдналися Проша С.В. та Лялька Г.В. Станом на 1 грудня 2013
року у складі ГО «Поступ» 219 осіб.

Громадянські середи
На Громадянській середі, 27 листопада, відбулося обговорення стану справ напрямку «Захист».

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

Позиція громадянського об’єднання «ПостуП»
з приводу силового розгону владою мирного майдану 30 листопада 2013 р.
1. Громадянська організація «Поступ» засуджує розгін
мітингу міліцією всупереч обіцянок влади не застосовувати силу.
2. Потрібно не вимагати чогось від олігархії, а повністю
усунути її від влади і встановити Громадянську республіку.

3. Лише гуртування громадян в масову дисципліновану
ідеологічну організацію дасть змогу відсторонити олігархію від влади і вивести Україну з прірви.
Узгоджено у групі «Поступ-координація» на Фейсбуці
1 грудня 2013 року.

РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЙ

Події на майдані

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
Підготовка тез виступів до мітингу 14 грудня 2013 відбудеться 4 грудня ц.р.
Громадянські середи, які проводить ГО «Поступ»,
відкриті 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.

У неділю, першого грудня, поступівці відвідали епіцентр
Близько 12:00, на вулиці Володимирській, народ збирався
А ось той, хто дав наказ розігнати мирну демонстрацію
подій у центрі столиці. Пропонуємо короткий фоторепортаж. на акцію протесту проти силових дій влади.
народу 30 листопада 2013 р. Що й стало детонатором мільНарод їде в метро на акцію протесту проти силових дій
йонної акції протесту в Києві на наступний день.
влади (м. «Лук’янівська»).

На станції метро «Площа Льва Толстого» стільки народу,
що усі три ескалатори працюють тільки на підйом.

Без коментарів...

Наша невеличка компанія: А. Фрейдліс, М. Твердохліб, А.
Кравченя, Д. Чубко, В. Поліщук, С. Михайловський, З. Загородня. Поза кадром лишилися С. Солодкий, Т. Доненко, О.
Павловська та Л. Нічай.
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

за люстрацію народних деПутатів!
Чотирнадцятого грудня ми виходимо
на другий поступівський мітинг.
На мітингу ми наголосимо на першому
із кроків, необхідних для очищення
країни - на люстрації народних депутатів.
Люстрація – програмне завдання «Поступу». У першому пункті нашої Програми-мінімум визначено: «Провести люстрацію усіх чиновників, причетних
до розкрадання національного багатства».

Ми чітко проголосили, що побудуємо принципово нову
систему державного управління і місцевого самоврядування. У цій системі не буде місця жодному з тих, хто є вірним чинному режиму, хто приймає рішення, які руйнують
країну, хто віддає злочинні накази і вказівки, хто утискає пересічних громадян – підприємців, робітників, самозайнятих
осіб, хто обкладає нас поборами, примушує на кожному
кроці сплачувати данину. Без такого очищення змінити
країну буде дуже складно, це потребуватиме величезних

жертв через шалений спротив наймитів олігархії. Ці люди
мають величезні ресурси. Безумовно, вони будуть використовувати будь-яку можливість для того, щоб зупинити наші
зміни, щоб зберегти своє панівне становище у суспільстві і
державному апараті.
Люстрація – це не покарання, це захист суспільства від
найагресивніших, найнебезпечніших ворогів. У такий спосіб
(Продовження на стор. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”

№ 48 (521) 28.11.2013 – 04.12.2013

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

за люстрацію народних деПутатів!
(Початок на стор. 1)

По-друге, саме вони приймають найважливіші, доленосні
для усіх громадян рішення. Чиновники діють вже в межах
ми назавжди і безумовно заборонимо обіймати державні цих рішень, чиновники підпорядковані і підзвітні Презипосади усім, хто до нашого приходу до влади вже обіймав денту і Верховній Раді.
Кожен народний депутат, хто був у Верховній Раді
певні, визначені нами посади.

”

«Если из круга моих наблюдений, из сферы действия исключены гражданские мотивы, что остается
наблюдать мне? В чем остается участвовать мне? Остается хлопотливая сумятица отдельных личностей с личными узенькими заботами о своем кармане, о своем брюшке или о своих забавах».
Николай Гаврилович Чернышевский, российский революционер, учёный и писатель XIX века

Важливим є вичерпне визначення тих посад, державних
органів, організацій, установ, які підлягають безумовній
люстрації. Кожен, хто обіймав такі посади, буде безумовно,
без будь-яких додаткових розслідувань назавжди позбавлений права безпосередньо впливати на державні рішення
і діяти від імені держави. Переслідувати їх через люстрацію
ніхто не буде, хай собі спокійно живуть далі і заробляють на
життя так само, як мільйони пересічних громадян. Звичайно,
якщо вони не скоїли злочинів – але то вже не питання люстрації, то визначатиме правосуддя.
В першу чергу назавжди відсторонимо президентів і народних депутатів. Їхня провина найвища і безумовна.
По-перше, їх безпосередньо обирають громадяни і вони
юридично ні від кого не залежать, діють за власною волею.

України, для нас або ворог, який брав особисту участь у руйнуванні країни і знущанні над народом, або політичний імпотент, нездатний взяти відповідальність на себе і повести
маси за собою. Ні ворогам, ні політичним імпотентам у державних органах не місце!
Президентами і народними депутатами люстрація не обмежиться, далі визначимо вичерпний перелік посад чиновників, яких теж будемо піддавати люстрації.
Тепер нам важливо донести наше гасло до активних громадян і далі до широких мас. Тому справа честі і сумління
кожного поступовця взяти участь у мітингу.
Святослав Стеценко, член Ради ГО «Поступ»

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

цікаво, а чому Постулати «ПостуПу»
зможуть змінити на краще систему влади?
На сторінці громадянської організації «Поступ» у Фейсбуці без великих капіталовкладень та витрат на агітацію перебуло поставлене наступне запитання:
січним громадянам практично неможливо зайняти виборні
державні посади, отже сучасні вибори – конкурування фісЕрГІй ЛяшЕНКО
нансових інтересів окремих кланів. І кошти, витрачені на пеЦікаво, а чому постулати Поступу редвиборчу кампанію, потім «відшкодовують» за рахунок
зможуть змінити на краще систему пересічних українців, за рахунок нас з вами.
влади?
При Громадянській республіці вибори взагалі мають бути
відмінені і замінені делегуванням. Приблизно так, як дається звичайне доручення на управління справами чи майном. При цьому в будь-який час кожний громадянин буде
Відповідає Голова ради ГО «Поступ», мати можливість відкликати своє доручення і передати його
маКсим ТВЕрдОхЛІБ
іншому делегату, якого вважає більш ефективним. Або саПо-перше, це не поступівські посту- мостійно, без передачі владних повноважень, брати участь
лати, а громадянські постулати, на яких в управлінні країною або громадою.
базується громадянська ідеологія, яку
Основою Громадянської республіки є три Громадянських
взяла на озброєння громадянська оргапостулати:
нізація «Поступ» для того, щоб побудувати Громадянську
республіку в Україні. Ці принципи не нові, вони в більшій чи
Перший Громадянський постулат:кожен громадянин має
в меншій мірі були реалізовані в багатьох країнах у різні
право на безпосередню участь в управлінні громадою і дерчаси, наприклад в Римській республіці, в Україні у період кожавою особисто або через делегування власних повноважень.
зацької республіки, в сьогоднішній Швейцарії, тощо.
В чому головні переваги системи управління Громадругий Громадянський постулат: кожен громадянин
дянської республіки над звичайною демократичною?
зобов'язаний брати участь в справах держави і громади.
1. Сучасна виборча демократія приводить до влади не
найбільш ефективних управлінців, а тих, хто має більше гроТретій Громадянський постулат: управління країною і
шей і може дозволити собі зробити більш гучну власну рекгромадами здійснюється через систему Громадянських рад
ламну кампанію. Тобто вибирають не людей-управлінців, а їх
делегуванням повноважень знизу до гори, а не виборами.
піар-образи, які створюються політтехнологами за гроші. І
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з днем народження і зичить, щоб зірки в небі нагадували про висоти, яких Ви спроможні досягти!
Кравчука Руслана Миколайовича – 28 листопада
Антонюка Сергія Миколайовича – 01 грудня
Калініченка Євгена Євгеновича – 02 грудня
Черниша Олександра Вікторовича – 02 грудня
Когут Лідію Анатоліївну – 03 грудня
З щирою радістю вітаємо руслана миколайовича Кравчука і його дружину з народженням
сина андрія. Бажаємо щасливій сім’ї стати для
оточуючих незмінним взірцем родинних відносин і життя, сповненого любові та злагоди. дорогі батьки, нехай у вас завжди буде привід
пишатися своїм сином.
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!

ТВОрчІсТь ПОсТУПІВцІВ

ГУмОр Та саТира
Во многих оффшорных зонах мира усиленно изучают
русский язык. Это связано с тем, что украинские чиновники-коррупционеры так и не смогли выучить английский
язык, не говоря уже об украинском.
Михаил Марченко, член ГО «Поступ»
Таким чином до влади будуть приходити ті люди, що
більш ефективні як управлінці.
2. При сучасній виборчій демократії виборець не несе ніякої відповідальності за своє голосування. Ніхто навіть не
знає, хто і за кого проголосував. Це призводить до того, що
виборець може продати свій «голос», може здійснити безвідповідальне голосування або взагалі не прийти на вибори.
А якщо немає відповідальності за свій вибір, за свої дії, то
не буде і вимог до депутатів щодо ефективного управління.
При Громадянській республіці всі будуть знати, хто і кого делегував до влади. І всі будуть знати, хто делегував, наприклад, корупціонера. Це створить громадянсько відповідальну спільноту.
3. При сучасній демократії ті голоси виборців, кандидати
в депутати яких не перемогли, втрачаються. Тобто інтереси
таких громадян взагалі ніким не представляються та не захищаються.
При Громадянській республіці інтереси кожного громадянина будуть почуті, а це перший крок до того, щоб їх інтереси були враховані. Тобто при Громадянській республіці
будуть враховані інтереси меншої частини громадян, голосів яких виявилось недостатньо для перемоги їх кандидата
в делегати, чого не відбувається при звичайній демократії.
Висновок щодо основних переваг майбутньої Громадянської республіки:
- до влади будуть приходити найбільш ефективні управлінці;
- продаж громадянами свого права голосу втрачає сенс, а
тому і фальсифікації будуть переважно ліквідовані;
- до управління справами країни будуть долучатись не окремі
купки олігархів та їх ставлеників (навіть якщо такі залишаться в
Громадянській республіці), а широкі маси населення.
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