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ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

За ГрОМадяНСьКУ рЕСПУБліКУ!

WWW.POSTUP.ORG.UA

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ГОлОВНі ЗаВдаННя «ПОСтУПУ»
1. Геть усі корупційні правоохоронні органи!
Розформувати МВС, СБУ та прокуратуру. На їх базі
сформувати нові правоохоронні органи, які будуть
створені на антикорупційних принципах.
2. За люстрацію депутатів і чиновників! Президенти, депутати – давай, до побачення!
Провести люстрацію всіх народних депутатів усіх
скликань, а також усіх президентів періоду незалежної України.
3. Суд – не контора для торгівлі законом! За
вибори суддів громадянами!
Ввести механізм виборності суддів, в першу чергу,
місцевого рівня. А також механізм відклику суддів.
4. Чиновник, живи на свою зарплату! За
смертну кару корупціонерам!
Ввести смертну кару як виключну міру покарання за
корупцію в особливо великих розмірах, та особливо тяжкі
злочини проти держави, її громадян. Ця позиція поки не
знайшла повної підтримки усіма членами ГО «Поступ».
5. Закон єдиний для всіх!
Впорядкувати систему законів та законодавчих
актів на принципах прямої дії Конституції, справедливості, рівності та здорового глузду.
6. Свободу підприємництву! Чиновник, геть
руки від гаманця підприємця!
Надати повну свободу підприємницькій діяльності
на принципах максимальної, але розумної мінімізації
перевірок та податкових зобов’язань.
7. Багатство країни створює народ. За контроль суспільства над великим капіталом!

Встановити державний контроль над великим капіталом.
8. Все, що створено природою і спільною працею – у спільну власність. За націоналізацію
природних монополій!
Підприємства стратегічного сектору (видобувна промисловість, енергетика, транспорт та зв'язок) мають
бути націоналізовані або контрольовані державою.
9. За незалежність влади від бізнесу! Олігархи
– геть із влади!
Відділити бізнес від влади.
10. На твоїй землі – твоя влада!
Ввести принцип розподілу повноважень між центральною та місцевою владою: на центральний рівень
передаються тільки ті повноваження, котрі неможливо реалізувати на місцевому рівні.
11. Кожен громадянин – захисник Батьківщини. Не готовий захищати країну зброєю – не
чоловік і не громадянин!
Сформувати нечисельну професійну та боєздатну
армію при збереженні загальної військової повинності
для всього населення (навчений резерв).
12. Освічені люди – головний скарб нації. За
націю талановитих людей!
Система освіти має вирішувати наступні задачі: розкриття і максимальний розвиток природних талантів і
здібностей кожної людини, виховання відповідальних
громадян, забезпечення господарства України кваліфікованими кадрами.
13. Гідна пенсія кожному!

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

ПОЗИЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО
ОБ’єДНАННЯ «ПОСТУП» щОДО
СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
Два місяці протистояння громадян і влади в Україні показали, що
олігархічна влада, з одного боку, не йде на жодні компроміси, з іншого
боку вже не спроможна в мирний спосіб встановити свій порядок.
Це свідчить про небажання влади врегулювати кризу або нездатність це зробити.
Продовження такої ситуації ставить під небезпеку мир в Україні,
життя громадян, сприяє поглибленню та поширенню екстремізму та
злочинності.
Ніхто не має права принижувати власний народ та перетворювати
державу на кримінально-поліцейську!
За таких умов єдиним мирним виходом із ситуації, що склалася, є негайна відставка уряду, призначення дострокових виборів до Верховної
Ради України та Президента України.

Реформувати пенсійну систему за принципом персональних накопичувальних рахунків громадян.
14. Земля – для всього народу
Земля має бути окремим загальнонаціональним
ресурсом, що має служити усьому народу.
15. Власність недоторкана!
Ввести принцип гарантованої недоторканості будьякої форм власності.
16. Громадянин України – це звучить гордо!
Орієнтувати зовнішню політику на: захист громадян за
кордоном, пошук та розширення ринків збуту, пошук інновацій та авторських ідей, популяризацію України у світі.
17. За Громадянську республіку
Підготувати країну для встановлення Громадянської республіки.
18. Мій голос – я їм розпоряджаюся особисто!
Це моє право і мій обов’язок.
В Громадянській республіці управління державою проводиться системою Громадянських Рад, що створені за принципом делегування повноважень, а не таємних виборів.
19. Україна понад усе!
Запровадити політику послідовного україноцентризму у всіх сферах.
Тези створені на базі програм «мінімум» та
«максимум» ГО «Поступ» узгоджено у групі
«Поступ-координація» на Фейсбуці.
Матеріал для публікації підготували члени
Виконкому ГО «Поступ» Кирило Соколов, та
Святослав Стеценко

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

ВІДКРИТЕ СПІЛЬНЕ ЗВЕРНЕННЯ АСОЦІАЦІЇ ВЛАСНИКІВ ЗБРОЇ, ЗБРОЯРСЬКИХ СПІЛЬНОТ
І ГО «ПОСТУП» ДО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ,
ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВЛАСНИКІВ ЗБРОЇ
Ми всі знаходимося під впливом інформації, яка, на жаль, зараз не є повною та достовірною, що робить і без того напружену
ситуацію в нашій країні вкрай небезпечною.
Все гучніше лунають заклики приносити
зброю або навіть використовувати її в протистоянні, яке триває.
З огляду на обставини ми вважаємо, що
нашим першочерговим завданням є безпека
наших родин, домівок майна та сусідів. Виконання цього завдання стане шляхом до
унеможливлення подальшого розвитку
кризи.

Ми маємо дотримуватися правила, яке
добре відомо кожному власнику зброї –
скільки нас вийшло з дому, стільки ж має повернутися. Це все наша з вами відповідальність. Зараз цього ніхто не зробить крім нас.
Тримайте свою зброю вдома! Це і є наша з
вами Україна.
Пам’ятайте, що ви не поодинокі і поруч з
вами є такі ж самі відповідальні люди. Встановлюйте з ними зв’язки та підтримуйте один
одного. Не піддавайтеся на істеричні заклики
псевдополітиків. Використовуйте та розпов(Продовження на стор. 2)

ВСЕУКраЇНСьКа ЩОтиЖНЕВа ГрОМадяНСьКа ГаЗЕта ГО “ПОСтУП”
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що ви є власником зброї і у разі загострення поточної
(Початок на стор. 1)
ситуації вони можуть звертатися до вас за допомогою.
сюджуйте тільки достовірну й перевірену інформацію.
4. У разі загострення ситуації забезпечте наявність
Пам’ятка для власників зброї на період кризи:
вдома необхідного запасу продуктів, води та медика1. Перевірте умови зберігання зброї, щоб унемож- ментів першої необхідності.
ливити доступ до неї сторонніх осіб.
Це звернення було ухвалене на нараді зброярських
2. Перевірте стан зброї та боєприпасів. Відкладіть
спільнот 25 січня 2014 року. м. Київ
прострочені та пошкодженні набої.
3. Познайомтесь зі своїми сусідами. Повідомте їм,
ЗАЯВА РАДИ ГО «ПОСТУП»
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ГО «ПОСтУП» З НаЙКраЩиМи
ПОБаЖаННяМи ВітаЄ
з днем народження і зичить, щоб Ваше «місце під сонцем» завжди було значним, світлим і комфортним!
Євмененка Андрія Миколайовича – 25 січня
Гайченка Андрія Віталійовича – 26 січня
Даневича Олександра Сергійовича – 27 січня
Діденко Юлію Вікторівну – 27 січня
Нестерову Ірину Вікторівну – 28 січня
Соболєвську Ірину Геннадієвну – 29 січня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!

ЗАЯВА РАДИ ГО «ПОСТУП» СТОСОВНО ЗАХОПЛЕННЯ
ГО «СПІЛЬНА СПРАВА» БУДІВЛІ МІНюСТУ
Захоплення будівлі Мінюсту представниками ГО «Спільна
справа» без погодження з іншими учасниками майдану свідчить про розбрат, відсутність дієвого управління і координації,
конкурентну боротьбу між різними угрупованнями майдану.
Такий стан суттєво послаблює майдан, робить його недоговороспроможним як в Україні, так і із зовнішніми політичними
гравцями. Відсутність єдиного керівного органу майдану змен-

шує шанси на мирне розв'язання конфлікту. Без чіткої ідеології, програми і плану дій, без масової організації загальнонаціонального масштабу намагання кервництва цієї організації
«тягнути ковдру на себе» є небезпечним авантюризмом і провокацією.
Ставити власні політичні амбіції вище за спільні інтереси
– грати на руку олігархічному режиму.

ЗАХИСТ

РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК ДЕйСТВОВАТЬ В СЛУчАЕ...
«Каждая разумно организованная си- если вы в толпе, то не нужно в ней кричать, прыгать или
стема обычно противостоит внутренним другими действиями привлекать внимания окружающих.
и внешним разрушающим воздей- Не беспокойтесь, вас и так увидят, если это кому то нужно;
ствиям, используя для этого значитель- одежду, в которой вы случайно попали в толпу, нужно
ную часть своего потенциала».
осмотреть, насколько плотно она прилегает к телу, обратить
внимание на пуговицы, шнурки, молнии, шарф и т.д.;
В связи с возникшей ситуацией в Украине, которая есть
- отключите мобильный и отсоедините его от питания (бана слуху у многих граждан, направление «Защита» реко- тарею от аппарата) и продвигайтесь к выходу из толпы не
мендует использовать такие правила поведения:
проявляя агрессию или силу;
- не поддаваться слухам и сплетням, стараться получить
- если толпа бежит или паникует, не бежите вместе с толинформацию из проверенных источников;
пой, подумайте, может вам с толпой не по пути;
- не поддаваться общему психозу и настроению;
- если вы что-то потеряли, не надо наклонятся и пытаться
- включить чувство самосохранения и ответственности за найти, жизнь всегда дороже потерянного;
себя и за своих близких (понимаю, что в исключительных си- не пытайтесь бежать навстречу бегущей толпе;
туациях это взаимоисключающие понятия);
- помните, любое здание, сооружение, или препятствие
- полагаться только на себя, сохраняя здравый рассудок; можно использовать как укрытие, а также можно использоЕсли вы в городе и ваш путь пересечется с колонной митин- вать проходы через дворы, кафе, гостиницы, магазины.
гующих или вы случайно окажетесь в их колоне, запомните:
- будьте уверены в своей правоте – это часто спасает.
- молчание – золото, а посему не нужно «умничать» высказы- при встрече с сотрудниками МВД не нервничайте, не пытайвать и проявлять несогласие с мнением толпы, если вы уже в ней; тесь что-то найти в карманах, а лучше обстоятельно объясните

КалЕНдар ПОСтУПіВСьКих
ГрОМадяНСьКих СЕрЕд
У середу, 29 січня, проводимо Громадянську середу з питань «ЗАХИСТУ». Обмінюємося досвідом, як само захищати
свої громадянськї права за допомогою механізмів громадської організації.
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.
происшедшее и помните задержание в административном порядке может длиться не более 3-х часов, и только в том случае,
если вы и есть нарушитель общественного порядка (ст. 263 Кодекса Украины об административный правонарушениях);
- помните, куда вы шли и зачем, а также и то, что вы
имеете право на один телефонный звонок (звонить желательно с личного телефонного аппарата). Также вы имеете
право не отвечать на поставленные вопросы, если они касаются вас, ваших близких родственников, круг которых обозначен законом (ст. 63 Конституции Украины);
- не забываете, что вы член «Поступа» и у вас должно
быть удостоверение, именно в таких ситуациях ним нужно
пользоваться, зачитав то что в нем написано, желательно
при свидетелях, если таковые имеются.
- при задержании определитесь кому вы будете звонить и что
конкретно скажете, ведь звонить и разговаривать с абонентом
можно не бесконечно.
Артур Муляр, член Виконкому ГО «Поступ»,
координатор напрямку «Захист»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у грудні 2013 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 27 осіб)
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