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ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

Чому я республіканець, а не демократ
Для республіканців людина не є найОбов'язки однакові для кожного, без винятку.
вищою цінністю. На відміну від усіх деРівні права = рівні обов'язки.
мократів, як соціалістичних, так і
Не виконуєш обов'язки – не громадянин. Не громадяліберальних чи християнських.
нин користується усіма правами громадянина за винятком
Для республіканців найвищою цінні- одного: він не має права визначати майбутнє країни як вистю є громадянин.
борець, делегат (депутат) чи державний службовець.
Які різниця?
Отже, для республіканців люди не рівні. На відміну від
Громадянин – це той, хто добровільно взяв на себе демократів.
обов'язки перед громадою і суспільством і сумлінно їх доНаркоман і алкоголік не рівні сумлінному лікарю. Ґвалтримується.
тівник не рівний шкільному вчителю. Злодій-рецидивіст не
Обов'язків таких небагато, але кожен з них життєво не- рівний добросовісному підприємцю. Покидьок, який ховаобхідний для існування суспільства рівних вільних людей: ється щоб не сплачувати аліменти власним дітям не рівний
– піклування про родину, власних дітей і батьків;
солдату.
Саме тому я не демократ, а республіканець.
– корисна суспільству праця і сплата податків;
– участь в обороні країни або громадських роботах;
– участь в державному управлінні і місцевому само- Святослав Стеценко, член Ради ГО «Поступ»
врядуванні особиста або через делегата.
ТОЧКА ЗОРУ

Наше отношение к программным инициативам
пятого Президента Украины Петра Порошенко
То, что Украина, наконец, получила пятого
Президента, однозначно следует приветствовать. Приветствовать как шаг в сторону
стабилизации ситуации. Хотя мы понимаем,
что к власти в стране пришел олигарх. Но в
данных условиях это может способствовать
тому, что хаос в стране начнет успокаиваться. Именно эти мотивы
были главными, когда граждане Украины голосовали за Петра
Порошенко. Организация «Поступ» олигархический режим считает антинародным. Именно олигархический режим, независимо
от того, кто был во власти, привел к тем проблемам, которые мы
сейчас имеем. И именно олигархический режим виноват в том,
что Украина стала слабым коррумпированным государством.
Теперь конкретно о нашем отношении к программным
инициативам Президента Украины Петра Порошенко.
То, что режим в Украине остается олигархическим – это
означает, что мы находимся в оппозиции к власти, как и весь
украинский народ. Однако наша оппозиция должна быть
конструктивной. Это значит, что мы не будем отвергать все
инициативы власти, по той лишь причине, что исходят они от
олигархического режима. Если будут инициативы, которые
будут способствовать развитию Украины, то мы однозначно
должны их поддерживать.
1. Мир на Востоке.
То, что Президент Украины предложил мирный путь решения проблемы на Востоке Украины однозначно следует приветствовать. Также правильным есть предложение провести
там внеочередные местные выборы. Старая власть себя дискредитировала. Представители ополченцев нелегитимны. С
кем вести мирные переговоры? После проведения местных
выборов появится субъект мирных переговоров. Это логично.
2. Борьба с коррупцией.
Это самая главная проблема сейчас в стране. И она стала

первопричиной и Майдана, и сепаратистского движения на
Востоке. Поэтому лозунг Президента по борьбе с коррупцией
не только правильный, но и самый главный из всей инаугурационной речи.
3. Развитие экономики.
Приоритетным направлением по развитию экономики
есть полное освобождение предпринимательства от государственной зарегулированности. Из речи П. Порошенко
видно, что он это понимает. Также следует считать позитивным шагом, который подтверждает это понимание, то, что в
качестве советника он взял грузинского реформатора Каху
Бендукидзе, который был мотором грузинских экономических реформ.
4. Украина – унитарное государство.
Президент Украины подчеркнул, что Украина не должна
идти по пути федерализации. Хотя должна быть проведена
широкая децентрализация власти. Это правильный подход.
Федерализация, как правило, когда происходит в унитарной
стране, приводит к ее ослаблению. Также нужно понимать,
что Россия встала на путь захвата соседних территорий. И федерализация может способствовать в осуществлении дальнейшей экспансии России.
5. Вступление в ес.
Тут нельзя однозначно сказать, что необходимо держать
путь ко вступлению в ЕС. И такую идею нового Президента
следует считать поспешной. Мы считаем, что вначале необходимо поднять экономику в стране и ликвидировать коррупцию. А уже после этого решать, куда и зачем вступать. В
противном случае Украина может стать просто сырьевым
придатком Европы.
6. Приоритет роста украинской армии.
Это первый Президент Украины, который произнес данные
слова так безапелляционно. Мы увидели, к чему приводит от-
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
У середу, 4 червня, було продовжено розгляд питання щодо
розвитку ідеології ГО «Поступ». Присутні розглянули принципи
роботи напрямку. Для роботи з розвитку кожного пункту
гасла-завдання (або блоку задач) потрібні наступні позиції:
1. Команда.
2. Аналіз актуальної сучасної ситуації в країні.
3. Аналіз позитивного міжнародного досвіду з вирішення подібної проблеми.
4. Підготовка дій, які можна проводити на нинішньому
етапі розвитку «Поступа».
5. Підготовка дій, спрямованих на зміну законодавства
зараз (при необхідності підготовка законопроектів).
6. Підготовка пакету державних реформ, які треба буде
провести.

На 14 червня 2014 року призначено Загальні
збори громадської організації «Поступ».
Порядок денний:
1. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік.
2. Практична реалізація Громадянської республіки: знати, розуміти, прийняти.
3. Різне.
Увага! доручення не діють.

Початок реєстрації: 11:30.
Місце проведення: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство «Знання» України, кім. 313.

АНОНсИ ПОсТУПіВсьКИх
ГРОМАдяНсьКИх сеРед
У середу, 11 червня, заплановано обговорення питання
модернізації армії за швейцарським зразком.
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.
сутствие украинской армии. То, что украинскую армию следует
динамично развивать, то тут нет никаких сомнений. Мы же считаем, что украинскую армию нужно не просто развивать, а развивать ее по швейцарскому образцу. Все населения Украины
должно быть вооружено и готово к отражению любой агрессии.
Тогда и олигархия начнет понимать, что ей лучше уйти из власти.
Но этого не достаточно. Нужно идти дальше. Учитывая то, что
произошло с Крымом, то нам следует всерьез рассмотреть вопрос о возобновлении ядерных программ с целью обретения
Украиной собственного ядерного оружия. Это будет фактор, который может гарантировать нашу безопасность. Никто не будет
вести себя недостойно с Украиной если она будет иметь ядерное оружие и будет иметь полностью вооруженный народ.
7. Крым.
Крым был, есть и будет украинским. Такую позицию Пре(Продолжение на стр. 2)
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ТОЧКА ЗОРУ

Наше отношение к программным инициативам пятого Президента
Украины Петра Порошенко
(Начало на стр. 1)
зидента Украины следует однозначно поддерживать. То, что
произошло с Крымом – это позор для всей Украины, для
каждого нашего гражданина! И этот позор не будет вечным!
Мы должны вернуть Крым!
8. Государственный язык – украинский.
Проблема русского языка надуманна. Организация Поступ
неоднократно говорила и подчеркивала, что никто и никогда не
занимался дискриминацией русского языка. Скорее, наоборот,
люди были слабо мотивированны использовать украинский

язык при общении. Нужно не заставлять, а мотивировать.
Нельзя заставить человека говорить на том языке, на котором
он не хочет. Это приведет к обратному эффекту. На сегодняшний
день сохранение статуса за украинским языком единственного
государственного – есть необходимой мерой защиты самого
украинского языка от его исчезновения. В данном вопросе по
языковой проблеме новоизбранного Президента Петра Порошенко следует поддержать.
Максим Твердохлеб, Председатель
гражданской организации «Поступ»

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

Кожен громадянин – захисник Батьківщини!
Одне із важливих завдань ГО «Поступ»
– це сформувати нечисельну професійну
та боєздатну армію при збереженні загальної військової повинності для всього
населення (навчений резерв).
За 23 роки незалежності ми розслабилися та стали занадто довірливими до влади, до міліції до
міжнародних гарантій безпеки. Ми продовжували жити за
законами СРСР, коли за нас все вирішувала влада. Ми продовжували вірити, що влада все вирішить і нас захистить.
Ми всім хвалилися, а можливо заспокоювали себе, що єдині
хто на пострадянському просторі уникли збройних конфліктів. Ми забули істину, яка написана кров`ю мільйонів людей
– хочеш миру, готуйся до війни.
На прикладі останніх подій ми бачемо, чого варті міжнародні гарантії безпеки, чого варта наша міліція і збройні
сили. Звісно можна знайти 1000 причин чому так сталося,
звісно не можливо відкинути ті факти, що влада, збройні
сили та міліція наскрізь корумповані та можуть захищаті
тільки свої власні інтереси. Але не можна закривати очі на
той факт, що ми все це допустили своєю бездіяльністю та
життєвою позицією «моя хата скраю».
За останні дні спостерігаючи трагічні події в Донецькій та Лу-

ганській областях я зрозумів, що це тільки початок. Россія не залишить нас у спокію. Мені дуже хочеться вірити в кращє, але розумію, що потрібно готуватися до гіршого. Потрібно щоб кожен з
нас нарешті зрозумів – те, що діється в Донецькій та Луганській
областях вже завтра може статися у мене вдома. Треба перестати
надіятися на когось крім себе. В сьогоднішній ситуації, коли держава знаходиться в скрутному економічному стані і не має можливості витрачати великі кошти на оборону держави, є тільки один
вихід – кожен з нас, кожен громадянин України повинен зі зброєю
в руках захистити свою Батьківщину! Тільки згуртовані та професійні дії всіх без виключення (психічно та фізично здорових) громадян зі зброєю в руках зупинять і на завжди відібють бажання
приходити до нас будь-яких ворогів. Немає сенсу нападати або завдавати шкоди державі в якій на кожному кроці можна отимати
кулю! Земля повинна горіти під ногами наших ворогів!
Кожен громадянин – захисник Батьківщини!
Кожен громадянин має право на вільне володіння
зброєю!
Армія за Швейцарським зразком!
Дмитро Таций, член ГО «Поступ»

ЗАХИСТ

Створення Антикорупційного Комітету
У середу, 4 червня 2014 року, відбулася
зустріч представника ГО «Поступ» Муляра
А.М. та представника ГО «Антикорупційне
бюро України» Литвина О.П. з заступником
міністра молоді і спорту Гуцолом І.Є., з приводу створення Антикорупційного Комітету.
Нагадаємо, що ГО «Поступ» разом з Товариством
«Знання» України було організовано громадське слухання зі
створення Антикорупційного комітету.
Представники ГО «Поступ» та ГО «Антикорупційне бюро
України» довели до відома державного службовця принципи
роботи Антикорупційного комітету, зокрема:
- Антикорупційний комітет має складатись із громадянських об’єднань (без обмежень їх кількості ), і будь-яке

громадянське об’єднання (в т.ч. партії), а також ЗМІ можуть
ввійти у склад Антикорупційного комітету, делегувавши одного свого представника, за принципом голосування у прийняті рішень «один делегат – один голос»;
- рішення Антикорупційного комітету приймаються незалежно від кількості членів, які за нього проголосували;
- створення електронного Реєстру прийнятих Комітетом рішень, буде загальнодоступним і відкритим для усіх бажаючих;
- робота Комітету має бути відкритою, і в засіданнях Антикорупційного комітету мають право приймати участь ЗМІ;
- діяльність Комітету не підпорядковується державним інститутам, але тісно взаємодіє з ними та владою, маючі прямі робочі контакти із Президентом або Прем'єр-міністром України;
- влада гарантує, що ВСІ рішення Антикорупційного ко-
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ГО «ПОсТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННяМИ ВіТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб у круговерті
Вашої активної боротьби за Громадянську
республіку Ви все ж чули мелодичний спів
пташок та помічали океанічні глибини неба!
Муляра Артура Миколайовича – 7 червня
Приймак Наталію Анатоліївну – 7 червня
Заблудовського Костянтина Едуардовича – 9 червня
Котка Олександра Артуровича – 10 червня
Лупіну Олександра Миколайовича – 10 червня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
іНФОРМАЦіЙНе ПОВідОМЛеННя
ПРО ЧеРГОВе ЗАсідАННя
ВИКОНАВЧОГО КОМіТеТУ ГО «ПОсТУП» № 11,
яКе ВідБУЛОся 02 ЧеРВНя 2014 РОКУ
На засіданні були присутніми 11 членів Виконкому (при
кворумі 8): Костін І.О., Муляр А.М., Приймак Н.А., Стеценко
С.О., Соколов К.А., Солодкий С. М., Твердохліб М.М., Троянова-Малош Н.М., Чубко Д.Г., Шевченко В.А.,Черниш О.В.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Доненко Т. М.,
Замурій Л.Г., Кравченко О.Г., Нестеренко О.А., Ткаченко І.В.,
Секретар засідання: Костін І.О.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
По Загальним зборам 14.06.14 призначити відповідальних:
1. Контроль сплати внесків- Кравченко О.Г.
2. Відео, фото – Чубко Д.Г., Доненко Т. М., Шваб Н.П. (за згодою) і Руденко Г.О. (за згодою)
3. Група реєстраціі– Троянова-Малош Н.М. і Приймак Н.А.
4. Підготовка залу – Соколов К.А., Солодкий С. М., Стеценко С.О.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у
понеділок 16 червня 2014р.
сИЛьНА ГРОМАдяНсьКА ОРГАНіЗАЦія –
сИЛьНА ГРОМАдяНсьКА деРЖАВА –
сИЛьНА ГРОМАдяНсьКА РесПУБЛіКА!
мітету будуть розглянуті по суті, при цьому влада створює
комунікаційний зв’язок з Комітетом, з визначенням посадової особи, яка через Комітет буде співпрацювати з громадськими організаціями. Також влада забезпечує Комітет
приміщенням придатним для постійної роботи Комітету, результати роботи буде постійно оприлюднюватися через ЗМІ.
Заступник Міністра Гуцол І.Є. погодився з принципами роботи і назвою «Антикорупційний комітет», і пообіцяв доповісти своєму керівництву про проведення робочої зустрічі,
та протягом кількох днів повідомити через представника ГО
«Антикорупційне бюро України» Литвина О.П. про прийняте
рішення щодо подальшої співпраці.
Артур Муляр, член Виконкому ГО Поступ,
координатор напрямку «Захист»
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