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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ — 2012

ЧОМУ Я ЙДУ НА ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
З ЛІБЕРАЛЬНОЮ ПАРТІЄЮ УКРАЇНИ
Скоро відбудуться вибори до Верховної Ради України. Часто мене, як Голову Ради громадської організації
«Поступ», запитують за кого голосувати. Особисто для себе я вже дав відповідь на це запитання. Я — кандидат
в депутати до Верховної Ради України за списками Ліберальної партії України і, відповідно, буду голосувати
за Ліберальну партію (номер 9 в виборчому бюлетені).
Чому? Для того, щоб відповісти на це запитання
необхідно сказати про основну мету нашої громадської організації «Поступ».
Наша мета – це побудова в Україні Громадянської
держави.
Громадянська держава, це така держава, в якій гармонійно поєднуються засади правової держави і активного та розвинутого громадянського суспільства.
А основою Громадянської держави є три громадянських постулати:
Перший Громадянський постулат: кожен
громадянин має право на безпосередню
участь в управлінні Державою.
Другий Громадянський постулат: кожен громадянин зобов’язаний брати участь в управлінні державою особисто або через делегата.
Третій Громадянський постулат: управління
державою здійснюється через систему Громадянських Рад шляхом делегування депутатів, а не їх виборності.
Коли зазначені Громадянські постулати будуть впроваджені в реальне життя, наші громадяни нарешті отримають владу у своїй країні, взявши ту владу у свої власні
руки. Громадяни, а не олігархи та багатії, стануть розпорядниками своїм власним життям і своїм майбутнім.
Тільки після цього влада буде робити те, що вкрай потрібно всій громаді, а не крадіям. Бо ця влада належатиме всім нам — громадянам. Це і є головною сутністю
Громадянської держави.
Варто наголосити, що всі зазначені принципи побудови нового суспільства є також і ліберальними
принципами. Бо вони ґрунтуються на вільному виборі
людини вільно розпоряджатись своєю власною
долею на користь і собі, і людям. Тобто — громаді.
Тільки вільна людина може ефективно працювати, а
значить — отримувати достойну зарплату за свою
працю. Виключно за таких умов результати праці
людей не зможуть бути привласненими чиновниками
від влади. Пам'ятаймо, що тільки вільна людина може
жити так, як прагне, а не так, як їй накажуть.
Історія людства свідчить, що тільки у вільному суспільстві люди натхненно живуть, плідно працюють і
розбудовують сильні країни.
Будь-яка держава, яка взяла курс на розбудову розвиненої та могутньої економіки, зобов'язана забезпечити
повну свободу для підприємництва. Необхідно ліквідувати
практично всі контролюючі органи, які паразитують на тих,
хто працює. Ліквідувати будь-які дозволи, патенти, ліцензії, які допомагають корупціонерам витягувати гроші з ки-

шень чесних громадян. Кількість податків необхідно радикально зменшити, а самі податки знизити. Податкова
система повинна бути настільки прозорою і зрозумілою,
щоб її зміг опанувати навіть школяр середніх класів. Усе це
сприятиме розвитку економіки та забезпечить реальні
можливості для створення нових робочих місць. А це, в
свою чергу, надасть можливість підвищити пенсії, щоб
людина йшла справді на заслужений відпочинок, а не
ледве животіла на теперішні пенсії. Зазначені позиції повністю збігаються із принципами лібералізму та принципами побудови Громадянської держави.
Окрім того, вільні люди ніколи не допустять, щоб міліція, суди, чиновники безсоромно витягували гроші зі
свого народу. Всіх їх треба не просто відсторонити від
влади та звільнити з незаслужено займаних посад — їх
треба притягнути до справедливої відповідальності за
скоєне і кожному крадію у свого народу забезпечити
відповідне місце у виправних закладах!
Ось чому я йду на вибори за партійними списками
саме з Ліберальною партією України.
Люди іноді запитують, а які шанси у ЛПУ пройти саме
на цих виборах? На це запитання треба чесно і прямо
відповісти — при нинішній системі корумпованої і олігархічної влади, де відсутні чесні вибори — практично ніякі.
Але перемога наша буде не тоді, коли до парламенту
пройде Ліберальна партія, а тоді, коли принципи Громадянської держави — а це і в багатьох випадках ліберальні
принципи — оволодіють свідомістю наших громадян!
Тоді, коли вони зрозуміють, що для того, щоб вільно і достойно жити в достойній країні треба об’єднуватись і
разом будувати нову систему влади, яка забезпечить достаток і справедливість. Усе це само собою не прийде, за
це треба боротись і без відвертої та сміливої боротьби
нічого не вийде! Тому шлях до нашої спільної перемоги
пролягає у солідарності всіх громадян України задля побудови сильної, могутньої, справедливої і економічно
розвиненої держави — Громадянської держави УКРАЇНИ.

Максим Твердохліб, Голова Ради ГО «Поступ»

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На Громадянській середі, 17 жовтня, було проведено обговорення практичних аспектів роботи у соціальній мережі Facebооk. Визначили мету та
завдання роботи у Facebооk. Подробиці — в одному
з наступних номерів «Поступінформу».

Актив ГО «Поступ»
У четвер, 18 жовтня, відбулось засідання Активу
ГО «Поступ». Вирішено почати роботу поступівського агітаційного намету орієнтовно з 3 листопада
2012 року. Місце розміщення: Контрактова площа.
Обговорення цієї акції відбувається у групі «Поступкоординація» у соціальній мережі Фейсбук.
Наступну зустріч Активу ГО «Поступ» заплановано
провести на Громадянській середі, 24 жовтня, о
19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська,
буд.57/3, кімн. 317.

Skype-конференція
з регіонального розвитку
Скайп-конференцію з питань регіонального розвитку заплановано провести у четвер, 25 жовтня
2012 року, з 19:00 до 20:00. Усім, хто бажає взяти
участь у заході, звертатися до Ігоря Мотузки (Тел.:
050 150 9042, imotuzka@gmail.com).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Піар «Поступу». Що і як необхідно робити, щоб
розповсюджувати в Україні ідеологію Громадянської
держави. Про це — 24 жовтня.
Громадянські Середи, які проводить ГО «Поступ», відкриті для усіх, 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, товариство «Знання» України, кімн. 317
або 318 (біля ст. м. «Олімпійська»)

ДУМКИ ВГОЛОС

У СПРАВЕДЛИВОМУ ВІЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ...
Сплата податків не надає нам
права приймати рішення як на рівні
держави, так і на рівні громади.
Тому, що податки не є нашою участю
у житті суспільства. Податки в справедливому вільному суспільстві є лише нашою платнею за послуги
суспільства, якими ми користуємося. Податки у несправедливому не вільному суспільстві є лише даниною, котру ми сплачуємо можновладцям за право
існувати.
У справедливому вільному суспільстві право приймати рішення у державі і громаді має лише той, хто
служить суспільству своєю відданою безкорисною
працею, хто ставить інтереси суспільства вище за

власні. У справедливому вільному суспільстві є особистим вибором кожного — піклуватися винятково
про власне та особисте чи брати активну участь у
житті суспільства. Але якщо хтось прийняв рішення
жити лише для себе, то й хай живе для себе і рішення
приймає лише для себе. Така людина не буде ні виборцем, ні управлінцем як в органах державної влади,
так і місцевого самоврядування.
Цитата з персонального сайту:
http://stecenko.kiev.ua/

Святослав Стеценко, член ГО «Поступ»,
кандидат у народні депутати по виборчому
округу № 212 (Дарницький р-н м. Києва)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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НАШІ ЛЮДИ
На сторінках газети ми продовжуємо знайомити чи- патронов к стрелковому оружию и пр. В итоге, огтачів з нашими поступівцями. Пропонуємо їм коротко лядываясь назад, я понял, что не важно в какой
розповісти про себе, про свою участь в діяльності ГО отрасли я работал. Мне «по-душе» активные про«Поступ», про бачення подальшого розвитку нашої дажи, которые подразумевают собой общение с
держави України.
разнообразными людьми. Потому что я веселый
и общительный человек и рад заводить новые
СОКОЛЕНКО
знакомства.
МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Сейчас я занят семейным бизнесом по добыче и
Я родился в семье военнослужа- переработке гранита. Работа требует моего пощего 2 января 1975 года. Женат, вос- стоянного присутствия в Житомирской области
питываю пятилетнего сынишку.
(где находится месторождение). Из-за этого не поЗакончил финансово-экономиче- лучается принимать активное участие в работе ГО
ский факультет Киевского национального экономи- «Поступ». Но идейно полностью поддерживаю разческого университета (Нархоз) по специальности витие нашей организации. В организацию меня
банковский менеджмент. Но, честно говоря, в банках пригласил Максим Твердохлеб, с которым мы знаработал, пока учился в университете. После оконча- комы уже 20 лет. Ему не пришлось меня долго
ния университета мне захотелось чего-то большего, убеждать в реалистичности изменений, так как на
чем достаточно скучноватая работа банковского тот момент я был «морально изнасилован» поликлерка. И я углубился в поиски дела, которое было тической ситуацией в стране и уже слабо верил в
бы мне «по-душе».
нормальное будущее Украины.
Чем только я не занимался: работал на СТО
Мое мнение, что если не «Поступ», то никто и
«Пежо», в крупной фармацевтической компании, ничто не изменит ситуацию в нашей стране.
в страховой компании, в представительстве в Многие политические партии в предвыборной
Украине крупных европейских фабрик – произво- гонке декларируют схожие с нашими постулаты
дителей сантехники, даже занимался продажей построения Гражданского государства. Но есть
ТОЧКА ЗОРУ

НА ПУТИ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
В ДОСТОЙНОМ ГРАЖДАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Уважаемые члены «Поступа» и читатели газеты «Поступинформ», выношу на ваше рассмотрение мой
субъективный взгляд на основу идеологии Гражданского государства, с учётом обсуждений данной тематики на Гражданских средах и в группе «Поступа»

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб доля
завжди посміхалася Вам у відповідь!
Дмитраша Володимира Васильовича – 20 жовтня
Дзюбу Віктора Петровича – 22 жовтня
Пелех Марію Євгенівну – 22 жовтня
Васюру Анатолія Васильовича – 23 жовтня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
огромное «НО!» — за всеми ними стоят чьи-то
деньги. У нас же — настоящая гражданская (не
только общественная) организация, которая борется за построение настоящего Гражданского
государства. И мне очень хотелось бы, чтобы
как можно больше людей прониклись нашей
гражданской идеологией. Я понимаю, что побороть существующую систему очень не просто,
как и поменять сознание людей. Но, как говорят «вода камень точит». И я был бы счастлив,
если хотя бы мой сын, когда вырастет, жил бы
не в автократичном, а настоящем Гражданском
государстве.

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у вересні 2012 р.
зробили додаткові членські внески на розвиток
організації (всього 21 особа)

в соцсети Facebook. Это один из предлагаемых вариантов воплощения в жизнь украинского общества
трёх Гражданских постулатов. Вы можете отправлять
свою критику или собственные варианты реализации
идеологии Гражданского государства на электронную
почту редакции: rk-postup-inform@mail.ru.

Михайло Марченко, член ГО «Поступ» та Аналітичного центру» «Громадянська Україна»
ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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