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ПРОГРАМНІ ПРИНЦИПИ «ПОСТУПУ»

ПРИОРИТЕТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ
АРМИИ (МИЛИЦИИ), ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
Гражданское государство – это
государство граждан и для граждан.
Основное отличие Гражданского государства от демократического состоит в том, что граждане
Гражданского государства не отмахиваются от него «платой налогов» и формальным голосованием на выборах, а принимают
непосредственное участие в управлении своим государством. В Гражданском государстве граждане и государство неотделимы друг от друга. Другими
словами, граждане работают не только на себя, но и
на свою страну, и над своей страной.
В Гражданском государстве гражданин должен
быть уверен в том, что:
- суверенитет страны надежно защищен и нерушим;
- его безопасности, безопасности родных и близких, и его имуществу ничего не угрожает;
- в случае болезни его вылечат и сделают это качественно;
- он получит достойное образование (как среднее,
так и высшее);

шественника, так как изначально поставлен в такие
условия.
Приоритетная государственнаясоциальная политика
для учителей, врачей, милиционеров и военных нужна
для того, чтобы поднять эти слои населения из того болота, куда они опустились в нашей стране за последние
годы. Для этого нужныи достойные зарплаты, и особые
социальные пакеты, а также улучшение жилищных
условий (тем, кому это требуется). Но одновременно
это нужно и для появления простой кадровой конкуренции. Люди должны стремиться в эти профессии,
ценить их, держаться за место. Ведь только там где
возникает конкуренция, зачастую, побеждают сильнейшие, лучшие. Это для Гражданского государства и
надо – высокопрофессиональные кадры. Еще это
нужно и для контроля. У государственного служащего,
который находится на приоритетном социальном положении больше стимулов к добросовестному труду. И
если он при этом не выполняет свои задачи, или учавствует в коррупционных схемах, то и ответственность
по всей строгости Диктатуры закона Гражданского государства будет оправдана.

Вже сьогодні робити те, про що інші думатимуть завтра.
Уїнстон Черчіль.
Эти цели достигаются не только усиленным финансированием этих отраслей. Так как это не только
новые больницы, военная техника или университеты,
это еще и люди, которые нас учат, лечат и защищают.
Как может человек нормально выполнять свою работу, если его зарплаты хватает только на оплату
коммунальных услуг, или если у него вообще нет никакого жилья? Как можно бороться с коррупцией,
если разоблаченных коррупционеров не наказывают,
часто даже не снимают с должности, или заменяют
на таких же? А пришедший на смену коррупционеру
честный служащий не сможет нормально содержать
на мизерную зарплату себя и свою семью. И он вынужденно пойдет по коррупционным стопам пред-

Повышение государственных расходов в Гражданском государстве на указанные цели означает увеличение госрасходов вообще. А на это где-то надо
брать средства. Закономерно приходим к выводу, что
достижение высоких социальных стандартов возможно только через повышение эффективности государства в целом, через улучшениекачества работы
госаппарата, через реформирование законодательной базы в направлении либерализации условий для
экономики и предпринимательской деятельности при
одновременном повышении социальной ответственности бизнеса и совершенствовании мер контроля.

Кирилл Соколов, член Исполкома «Поступа»

ДИКТАТУРА ЗАКОНУ

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ДІЇ НА ПРИКЛАДІ
ПРОЕКТУ НОВОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
З того моменту, як Україна взяла
курс на членство в Європейському
співтоваристві, вона має відповідні зобов'язання перед Євросоюзом щодо
гармонізації національного законодавства до законодавства Євросоюзу, одним з головних чинників якого є
реформування системи досудового і судового слідства.
На цьому тлі кримінальне провадження залишається
поки що чи не єдиним чинником, який може звести зусилля держави щодо її реформування нанівець. В першу
чергу з причин невідповідності існуючого в Україні кримінального провадження навіть вимогам Конституції України
щодо дотримання прав людини, а тим більше міжнародно-правовим документам. Маючи репресивний характер за своєю суттю кримінальне провадження сьогодні

не відповідає принципу верховенства права, яке за Конституцією України є пріоритетним в діяльності держави.
З огляду на це було підготовлено проект нового
Кримінально-процесуального кодексу України, який
би зміг підняти існуюче кримінальне провадження на
новий європейський рівень за умови дотримання основних прав і свобод громадян.
Проект нового КПК несе багато революційних новацій, про більшість з яких складно розказати у форматі нашої газети. Але зупинемося на основних...
Повний текст статті на порталі «Поступу» http://postup.org.ua/node/926.

Ярослав Гутарін, адвокат
член редакції газети «Поступінформ»
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
Засідання Громадянської Ради відбулося 14 вересня
2011 р. в м.Києві. Були розглянуті деякі організаційні
питання, у тому числі регламентні, заслухана інформація учасників про поточні справи своїх громадських
структур, прийняття до членів Громадянської Ради
Київської регіональної організації Меритократичної партії України. У якості гостей на засіданні ГР були присутні
представники від Асоціації Допомоги Постраждалим Інвесторам (Тетяна Яковенко та Ірина Овчар).
Діловий Союз України
У четвер 15 вересня 2011 відбулося засідання Президії «Ділового Союзу Україна» (ДСУ), на якому були
присутні В. Шевченко (голова ДСУ) та члени президії.
Проаналізовано стан справ після відпускних сезонів і
намічені напрями роботи в майбутній період. Наступне
засідання Президії ДСУ відбудеться 22 вересня 2011 р.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 21 вересня намічено продовження обговорення
регіонального розвитку організації «Поступ», як найпріорітетнішого напрямку діяльності організації у даний час,
координатор – В.Поліщук. Також буде проведено експрес-доповідь А. Лисаченко «Громадянська держава».
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. Приходьте самі, приводьте
друзів та знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська
(колишня Червоноармійська), буд.57/3,
товариство «Знання України», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Олімпійська»)
ФАКТИ ТА ПОДІЇ

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КИЕВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕРИТОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ
10 сентября 2011 года состоялась Первая конференция Киевской региональной организации Меритократической партии Украины. Мероприятие посетил в
качестве приглашенного гостя редактор газеты «Поступинформ» Грушевой Л.А., который выступил с кратким приветственным словом к участникам
конференции от имени «Поступа» и Гражданского Совета, в котором МПУ и «Поступ» вместе участвуют. Конференция избрала руководящие органы Киевской
организации МПУ и контрольно-ревизионную комиссию. Также определила задачи для организации до
конца года. Ссылка на видео с конференции
http://www.ustream.tv/recorded/17179102.

Редакция газеты «Поступинформ»
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БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю

Редакція «Поступінформу» продовжує публікувати відповіді учасників Громадянської Ради, які представляють у Раді різні
громадські об`єднання. Відповіді на питання нашого імпровізованого бліц-інтерв’ю ми пропонуємо нашим читачам:
- Яку громадську чи політичну структуру Ви представляєте і що є основна мета її діяльності?
- Що є причиною Вашого рішення про участь у роботі Громадянської Ради та які Ви бачите переваги від
участі у цьому об'єднанні?
- Що Ви знаєте про «Поступ» та як оцінюєте його роль у діяльності Громадянської Ради?
Відповідає Віктор Бичихін, через спільні дії, пошук однодумців та партнерів для
голова партії «САМОВРЯДНА реалізації нашої стратегічної мети. Бо тільки в конУКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА»:
кретних справах ти відчуваєш справжність людини в
реалізації наміченого, від постановки завдання до
Я очолюю політичну партію «СА- його реалізації, чи навпаки, схильність до балаканини.
МОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА».
На жаль, поки що, про дії «Поступу» я знаю недоОсновною метою нашої молодої політичної сили є по- статньо, і діяльність Громадянської Ради на данному
будова справедливої держави на засадах соціальної етапі становлення не надає можливостей це зробити
справедливості та запровадження реальних механіз- швидко. Але я вірю і знаю, що енегія та лідерські якомів народовладдя в нашій країні.
сті Максима Твердохліба і інших поступівців разом з
Вважаю, що для досягнення будь якої мети, в усіма нами, членами Громадянської Ради, на конпершу чергу потрібна ідея, по-друге, це команда тих, кретних справах доведуть, що Громадянське суспільхто береться її втілювати в життя. По іншому можна ство повинно і в змозі контролювати дії будь якої
цей пункт визначити, як правильно підібраний мене- влади, і що наша Україна стане квітучою державою і
джмент. І вже потім як фінансову складову, і все інше. займе ведучі позиції на світовій арені серед інших
В роботі Громадянської Ради я вбачаю переваги, країн світу. ЗАМОЖНІ ГРОМАДИ – КВІТУЧА ДЕРЖАВА!

З днем народження!
Антонюка Юрія Володимировича 26 вересня
Садченка Тимофія Леонідовича 28 вересня
ІНВЕСТОР: ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ
У рамках роботи поступівської Інвестиційної групи
продовжуємо публікацію можливих питань, які можуть
надійти або вже надходять від потенційних інвесторів.
Крім цього публікуємо й варіанти відповідей на такі питання, що вже напрацьовані членами Інвестиційної
групи. Вважаємо, що і питання, і відповіді на них можуть бути цікаві всім членам організації «Поступ».
ВОПРОС 28: Наскільки ви сильні (представлені) в регіонах України?
Ответ: На сьогоднішній день
«Поступ» – це київська організація та
має декілька членів в інших регіонах
України. В даний час пріоритетом у
розвитку організації саме і є створення всеукраїнської організації.

Роман Когут, член Ради «Поступу»

НАШІ ЛЮДИ

ПАРК КИОТО ИЛИ О МАТЕРИАЛИЗАЦИИ МЫСЛЕЙ
Из событий Киева текущего месяца, привлекших мое особое внимание, стала суматоха и спешные
ремонтные работы по реконструкции
парка Киото, расположенного между
станциями метро «Лисова» и «Чернигивська», вдоль Броварского шоссе, ведущему на
восток, к выезду из города в сторону г.Бровары.
Киевские власти спешно согнали в парк отряды рабочих от всех районных контор по благоустройству, если
верить надписям на спецовках работяг. По всему судя, в
парке случился было какой-то аврал. В мгновения ока
были скошены травы на лужайках парка, что ранее колосились едва ли не по пояс, срезаны сухие ветки на деревьях. А экскаватор «Беларусь» всего за день, работая,
как ужаленный, на всю длину парка (а это около 1 км!)
взрыл траншею для электрокабеля, безжалостно выковыривая и ломая старые плиты дорожек и по живому
разгрызая корни вековых парковых сосен.
Причина паники прояснилась быстро. Уже через пару
дней в СМИ появилась статья о том, что в связи с приездом в начале сентября в Киев делегации от города-побратима Киото, наши власти всполошились и решили
срочнейшим образом навести порядок в отстроенном
ещё в 70-х годах в честь древней столицы Японии парке.
В парке, который в течении более двух последних десятилетий фактически медленно умирал.
Среди прочих мероприятий, в честь приезда дорогих гостей, было принято решение показательно
посадить в парке целую аллею сакуры! СМИ сообщают, что это будет самая большая аллея сакур в
мире, высаженная вне самой Японии.
Я не поленился сделать крюк после работы и лично
убедился в том, что информация верна – сакуры действительно там вдоль аллеи и в самом деле уже поса-

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:

ВОПРОС 29: Будет ли где-то фиксироваться или
афишироваться моя финансовая поддержка?
Ответ: Если у Вас есть такое
желание, то мы можем разместить
информацию о Вашем участии на
своих ресурсах. Если Вы пожелаете
остаться «инкогнито», то никогда,
никем и нигде эта информация использоваться не будет.

жены. Правда, уж как-то густо они посажены – в два
ряда и чуть ли не каждые три метра.
Ну, это ничего, наш народ это дело вскоре поправит и посадки умело прорядит. Не впервой, небось.
Более того, вокруг Сада камней – центральной композиции парка, выставлены новые скамейки, выстлан
новый ярко-зеленый газон. И даже прудик заполнен
водой (!). Более того, в пруду уже есть даже камыши,
Наталия Троянова-Малош,
вроде как они там до этого и росли. Для тех местных жичлен Исполкома «Поступа»
телей, кто созерцал этот пруд многие годы в виде просто
ямы, заполненной мусором, пустыми бутылками и окур- парка Киото сподобился написать за одну бессонную
ками от наших культурно-отдыхающих горожан и приез- ночь. Чего ранее за мной не наблюдалось.
жих, такой сказочный и живой пруд – почти мираж.
Лицезреть по утрам в парке, через который я хожу
на работу, все новые пеньки, мне становилось уже
просто невмоготу. Ода та есть на моей странице в
«Одноклассниках», если кто не верит.
Какой-то из моих критических постов о парке Киото
в социальных сетях был замечен и опубликован в июле
сего года в виде статьи в газете «Голос Украины» – печатном органе Верховной Рады Украины.
Я далек от мысли, что эти события в парке ныне
плод именно моих усилий. Скорее, имеет место проОтдаю должное ретивости наших властей, которые, сто совпадение событий. Как говорится, после того,
если им прищемить одно место, ещё способны на чудеса. не означает обязательно вследствие того. Но хочется
Для полноты картины, не хватает рядом с высаженными в верить, что и мои эмоциональные и энергетические
воду, как те рисовые саженцы, изумрудными камышами, эманации приблизили как-то этот позитивный провоткнутого одной ногой в пруд аиста с выпученными от гресс. Ведь мысль, как известно, материальна.
изумления от такой сноровки наших чиновников глазами.
А посему, мораль статьи и мой призыв ко всем: дуНу что сказать? Чтобы у нас ни делалось – всё к майте позитивно и действуйте настойчиво – и вы вскоре
лучшему. Даже если делается вот так – косо-криво, весьма удивитесь, обнаружив, что, оказывается, облалишь бы живо.
даете властью над событиями вашей жизни. Сбудется
Мне лично даже такой, авральный прогресс всё только то, чего вы хотите, но хотите по-настоящему.
равно ценен, так как я весь последний год сигналил,
где и куда только мог, о плачевном состоянии парка. Леонид Грушевой,
Даже поэтическую оду, весьма печальную, в честь редактор газеты «Поступинформ»
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