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Ти знаєш, який напрям обрати! →

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

ПРО ПРАВДУ ЖИТТЯ. ЦИНІЧНО, ЗАТЕ
СПРАВЕДЛИВО.
Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»
Знову і знову читаю, що там хтось скаржиться на
відсутність зарплатні, на малі виплати інвалідам
та молодим матерям, на дорогі ліки, на відсутність
підтримки держави важко хворим громадянам і т. д.
Це все дійсно так.
Але у мене питання до всіх цих глибоко нещасних
людей, яких мені реально шкода суто по людськи.
А ЩО ВИ ОСОБИСТО ЗРОБИЛИ, ЩОБ ЗМІНИТИ
СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ НА КРАЩЕ????
Ви, мабуть, сходили на вибори раз у пятирічку,
заплатили якісь податки, помахали руками на мітингу
проти чогось? Ви, мабуть, вважаєте, що для Вас хтось і
щось повинен зробити? Вам хтось і щось повинен дати?

Якщо це так, то Ваш стан "повна дупа" є абсолютно
справедливим.
Не справедливо таке буде лише для тих громадян, які
розуміють, що прийти на вибори і заплатити податки
це дуже мало.
Для того, щоб змінити ситуацію в Україні на краще
кардинально, треба змінити систему управління
державою, тобто змінити правила формування
влади. Треба, щоб громадяни стали, нарешті, стали
відповідальними за нашу з вами УКРАЇНУ, щоб
громадяни отримали реальний контроль над владою.
А для цього треба працювати щодня - роками.
І, навіть, якщо ви вже втратили своїх рідних, то
підніміть свій зад, включіть мозок і почніть працювати
заради майбутнього УКРАЇНИ, заради тих, хто ще не
народився, хто ще має шанс вижити.
Без зміни системи влади НІЧОГО кардинального на
краще не буде.
Демократію треба ліквідовувати!!!
_______________________________________________

ПРО ПРАВА ГРОМАДЯН!
Геннадій Гросфілер
член ГО «Поступ»
Кому потрібні отримані права за Конституцією,
якщо немає можливості їх реалізовувати? Або таке
питання. Кому потрібні закони, які не виконуються
або виконуються по-різному, в залежності до статусу
і гаманця?
Ці питання, нажаль, сьогодні є риторичними до всіх

українців. І відповідь на них чітку і конкретну знають
всі. Багато хто може відповісти і на запитання: що
потрібно зробити, щоб права могли реалізовуватися?
Одні банально відповідають: «потрібно поміняти
людей у владі», інші: «потрібно поміняти систему
влади». Однак, не знаючи механізмів будь-яких змін
і від них очікуваних результатів, ці обидві відповіді є
однаково банальними.
А хто має пропонувати і здійснювати реальні
зміни для захисту і реалізації прав?
Продовження на стор. 2

Або стати Великою Україною,
або розвалитись і стати
придатками інших країн.
Кожен, хто вважає, що він,
як громадянин, не має нічого
робити задля побудови Великої
України, реально штовхає
Україну до знищення! А себе на
роль другосортної людини для
інших націй.
Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»

Сергій Авдєєв,
член ГО "Поступ"
про себе
Я, Авдєєв Сергій Олександрович, хотів трохи
розповісти про причину мого вступу в ГО
"ПОСТУП". Все почалось з простого діалогу, де в
процесі розмови я почув нове для себе поняття
"Громадянська республіка". І тоді я вирішив
прочитати доктрину ГО "Поступ", і розібратись в
ключових її положеннях і принципах. Прочитавши
її, я зрозумів, що демократія не є найкращим
рішенням для керування країною. Виявилось,
що Доктрина спирається на історичний досвід
українців (віче в Київській Русі, вибори Гетьмана
при козацтві…), а також можливість делегування
повноважень певній особі на певний термін,
і відкликати його ж, якщо він не задовольняє
вимогам громади. А не чекати від виборів до
виборів, щоб щось змінити законним шляхом.
Бо найцінніший ресурс - це час. Тому я вирішив
вступити в ГО "Поступ" задля можливості
спробувати змінити життя в Україні на краще.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
№6, ЩО ВІДБУЛОСЯ 26.03.2018 р.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. Наступне засідання Виконкому затвердити на
16.04.2018р., а також на 23.04.2018року.
2. Провести у вівторок-середу (27-28 березня
2018 року) опитування (інформування) членів ГО
«ПОСТУП» про проведення стріму 29.03.2018 у
Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

№ 746

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»

21.03.18-27.03.18

ПРО ПРАВА ГРОМАДЯН!
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Це Президент, депутати, політичні партії - проекти
олігархічної системи влади?
Ось якраз вище перерахованим ніяких змін і не потрібно.
У них цілі інші - спочатку, на обмані, підкупах потрапити
у владу, а потім нажитися. Збагачення купки людей у
владі, при діючій її демократичної олігархічної системі
відбувається тільки за рахунок ігнорування і не реалізації
прав тих, хто називається громадянами. В такому випадку
Конституція, закони, будучи навіть найкращими в світі,

стають лише декларацією прав людей, рівнозначною
невиконанню в черговий раз обманних передвиборчих
обіцянок.
Цілком очевидно, що у мислячих і активних громадян
сьогодні, як ніколи, є підвищений попит на пошук виходу
з рабського становища в своєму правовому «житті і бутті».
Але найцікавіше, що такий вихід є. Він закладений в
новій системі управління державою - «Громадянська
республіка». У ній передбачені докорінні зміни в правових

відносинах. Основні зміни полягають у наступному.
Встановлюється не законність, а справедливість, що дає
можливість справедливості стати законною, а закону
- справедливим. Таким чином, права громадян стануть
реальністю в їх справедливій реалізації.

За «Громадянську республіку» законну справедливість
в реалізації прав громадян!

ІНТЕРВ’Ю НА АКТУАЛЬНУ КОМУНАЛЬНУ ТЕМУ
Михаил Марченко
член ГО «Поступ»
Стаття підготовлена спеціально
для газети «Громадянська республіка».
На сьогодні львівське комунальне підприємство
«Лев», що піклується міською екосистемою, зокрема
безпритульними собаками та кішками, у своїй галузі
вважається найкращою муніципальною організацією
України. Коли ЛКП «Лев» ставало національним
лідером, столичні посадовці протягом минулих років
критикувалися за непрофесійність і корумпованість. Час
позитивних змін настав?
Вашій увазі пропонується січневе інтерв’ю з
керівником київського комунального підприємства,
який розповів про антикризовий менеджмент, усунення
корупції та оптимізацію піклування безпритульними
тваринами. Кияни, ви маєте змогу самостійно перевірити,
що з запланованого вже було реалізовано.
Наводимо цитати з відповідей директора «Київської
міської лікарні ветеринарної медицини», Заславського
Михайла Віталійовича, на окремі запитання інтерв’ю:
Які заходи вжиті або вживатимуться найближчим
часом, щоб функціонування КП було більш прозорим
і щоб поліпшити імідж організації? Адже попереднім
2550

керівникам комунальних підприємств закидали
корумпованість або кваліфікаційну невідповідність
займаній посаді.
Всі закупівлі наше комунальне підприємство здійснює
через систему "ПроЗорро". Незалежно від того, мова йде
про бюджетні кошти чи госпрозрахункові, отримані нами
за надання платних послуг. Це може перевірити кожен.
Але, на жаль, до мого приходу в КП воно не працювало
в належному режимі і не виконувало свої функції в
повному обсязі. Наразі закінчується фінансовий аудит
ветлікарні і інвентаризація, та я припускаю, що результати
цих перевірок будуть погані. На сьогодні відсутня майже
уся первинна документація КП за минулий період. Немає
жодного документа стосовно будівництва на вулиці
Пухівській, де планувалися крематорій та кладовище
для тварин. Я лише на словах знаю, що на будівництво
на вулиці Пухівській були витрачені мільйони гривень.
Наприклад, є акти прийому-передачі звітності, а самі
папери відсутні. Відповідальні особи просто кажуть:
«Нам не відомо, де папери». Тепер моїй команді
доводиться відновлювати документацію попередніх
років, що забирає багато часу й сил, адже це необхідна
умова належної роботи і звітування.
Особисто я дуже люблю тварин і мені незрозуміло,
як можна красти у собак та кішок. В нашій сім’ї чотири
собаки.
Чи можна буде ознайомитися з результатами
інвентаризації та фінансового аудиту на сайті

ПРО ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ

організації? Адже це ще один фактор прозорості.
Підсумки перевірок я передам відповідальним особам
в Київську міську державну адміністрацію (КМДА),
щоб на рівні столичної влади було прийняте рішення,
чи варто розголошувати таку інформацію. Висновки
інвентаризації, які матимуть дані про злочини, будуть
передані в правоохоронні органи.
Чи є ще якісь нюанси, що заважають повноцінній
роботі комунального підприємства?
Є затримки, наприклад, я обіймаю посаду директора
ветклініки вже декілька місяців, а трудовий контракт зі
мною міською владою досі не завізований. Водночас
заробітна плата нараховується мені саме за контрактом.
Отже, після затвердження контракту мені доведеться
нарахувати собі зарплату, що може призвести до
штрафування з боку Державної фіскальної служби через
несвоєчасну сплату податків з заробітної плати. Хоча,
розмір зарплати такий, що мені її не вистачатиме навіть
на пальне для робочих поїздок автомобілем.
В іншому є невеличкі негаразди, які ми усуваємо
в процесі роботи. Наприклад, деякі непорядні
співпрацівники направляли потенційних клієнтів КП до
інших ветеринарних закладів, що гіпотетично належать
колишньому керівництву».
Ознайомитися з повним текстом інтерв’ю можливо
ЗА ЦИМ ПОСИЛАННЯМ!
_______________________________________________
ПРОДОВЖЕННЯ ЦИКЛУ
ВІДПОВІДЕЙ ТА КОМЕНТАРІВ

По організації було проведено опитування щодо сплати додаткових внесків. Кожному поступівцю було задано два питання: "Чому в організації, ті, які дають додаткові
внески, їх дають, а ті, які не дають - їх не дають?". Наводимо одну з "цікавих" відповідей на питання та коментар до неї:
Відповідь, отримана в ході опитування:

«Люди не платять, тому що їм все-одно,
і таких людей не потрібно тримати в
організації».
Комментар до відповіді:
Павло Шпильовий
член ГО «Поступ»

Дійсно, як підтверджує практика «Поступу»,
взаємозв’язок між додатковими внесками та активною
участю у роботі організації існує: активні члени «Поступу»
частіше платять додаткові внески. Однак, не все так просто.
Чи справедливим буде твердження, що активними та
дієвими серед тих, хто дає додаткові внески є всі без
виключення? Мабуть, що ні. Особисто я впевнений, що є і
такі члени організації, які за рахунок додаткових внесків
компенсують свою досить пасивну роль у розвитку
«Поступу».

Ці люди підтримують та розділяють ідеологію та шлях
«Поступу», але з різних причин (брак часу, проживання в
інших регіонах, слабке розуміння, що саме вони можуть
запропонувати організації, тощо), не беруть активної
участі у жодному з напрямків діяльності організації.
Чи правильною є така позиція? Не треба пояснювати
наскільки важливою для «Поступу» є додаткова фінансова
підтримка, та, з іншого боку, в чомусь такі члени організації
нагадують мені батьків, які постійно заклопотані у справах,
бізнесі, та ладні нести додаткові фінансові витрати, аби
вихованням їх дітей займалися інщі - родичі, нянечки та
вихователі. Часто суспільство засуджує таких батьків. Та це
зовсім не означає, що їм «начхати» на своїх дітей. Так само
і таким поступівцям може бути абсолютно небайдужою
доля організації. Не будемо ж ми вводити систему оцінки
ККД (коефіцієнт корисної дії) його членів та виключати
тих, хто додатково матеріально підтримує організацію, але
недостатньо вкладає сил та часу у її розвиток?
Повертаючись до тих, хто не платить додаткові внески.
Частина з них може приймати активну участь у житті
організації, що автоматично показує їх небайдужість
до подальшої долі «Поступу». Та навіть, якщо активних

дій з їх боку не видно, вони все-рівно в тій чи інщій мірі
є корисними для організації - по-перше, вони платять
обов’язкові членські внески, по-друге, навіть банальний
репост, лайк, статус у Facebook, рядок в резюме, розмова про
Громадянську Республіку на роботі такого члена організації
можуть привести до рядів «Поступу» дійсно корисну та
активну нову людину. Як кажуть: «Вода камінь точить».
Та й давайте не будемо забувати, що сплата додаткових
внесків є справою добровільною, як і визначення людиною
міри її участі у житті організації. Якщо ж почати виключати
з лав «Поступу» тих, хто не дає добровільні внески чи
замало працює, то це вже буде мати нафталіновий присмак
«добровольно-прінудітєльно».
Краще, що може зробити «Поступ», це зайвий раз
нагадати людям, що додаткова фінансова та дієва участь
кожного без винятку є дуже важливою у розвитку
організації та розповсюдженні ідеології. Краще, що може
зробити кожен поступівець, це задати собі запитання:
«А як ще я можу допомогти побудувати Громадянську
державу?». То ж не будемо влаштовувати полювання на
відьом, а гуртом, кожен по можливості, будемо працювати
над розвитком «Поступу» та розбудовою держави.
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