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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»
стосовно впровадження нового
кримінально-процесуального кодексу України
Введення в дію нового кримінально-процесуального кодексу України громадська організація «Поступ»
вважає позитивним моментом розвитку України.
Проте, зважаючи на те, що через тотальну корупцію вся правоохоронна система та судова гілка влади
в Україні повністю втратили довіру громадян, – введення будь-яких, навіть прогресивних, законів та реформ – марна справа, яка не змінить ситуацію в
країні на краще.

Починати необхідно з безапеляційної ліквідації корупції. Влада повинна або знайти в собі політичну
волю й встановити в країні законний і єдиний порядок
для усіх, без виключень, громадян або добровільно
піти на полицю історії, звільнивши місце тим, хто здатен такі зміни здійснити.

Узгоджено у Фейсбук-групі
«Поступ-координація», 29.11.2012

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

МОБІЛЬНИЙ АГІТАЦІЙНИЙ ОФІС
На суботу, 1 грудня, заплановано роботу четвертого етапу роботи мобільного агітаційного офісу ГО «Поступ».
Ідея створення такого мобільного
агітаційного офісу виникла на одній із
зустрічей Активу ГО «Поступ». Мобільний офіс, назва
якого красномовно говорить сама за себе, вирішує відразу два важливих для нашої організації завдання:
1. рекламує діяльність ГО «Поступ» і ідеологію Громадянської держави;
2. виконує виїзну функцію офісу організації.

Це перший агітаційний майданчик «Поступу», який
виконує стратегічні завдання піару та залучення нових
людей до поступівського громадянського руху, котрі
щоразу, хоч на крок, наближають нас до мети. Тут
працює команда поступівців, які спілкуються з
людьми, розповідають їм про нашу громадянську
ідеологію, пропонують усім, хто бажає, безоплатно
отримувати нашу газету «Поступінформ».
З іншого боку, це й контактна площадка для поступівців, де кожен, кому складно виділити час у будні
дні, може поспілкуватися із поступівцями, членами
Виконкому, провести обговорення проблемних питань, здати членські внески, отримати свіжий випуск
газети і просто своєю присутністю підтримати нашу
спільну роботу.
За три етапи роботи мобільного офісу нами персонально роздано більше півтори сотні номерів «По-

ступінформу». Проведено більш ніж п’ятдесят персональних розмов з непоступівцями. Вже не злічити тих,
хто просто звертав увагу на нашу агітаційну палатку з
символікою! Завдяки роботі нашого офісу, розроблено і надруковано перші кольорові агітаційні листівки
ГО «Поступ». Робота нашого офісу показала, що в
суспільстві сформувався запит на практичні дії і народ
готовий брати участь у змінах. І це всього за сукупних
9 годин нашої роботи.
Для належного функціонування мобільного офісу
необхідна присутність мінімум п'яти осіб. На даному
етапі його функціонування забезпечується переважно
силами членів Виконкому: особиста участь у роботі
офісу та фінансування поточних витрат.
У нас є одна велика спільна мета ГО «Поступ» –
побудова Громадянської держави, значить тут потрібна допомога і всіх поступівців, необхідно, щоб в
роботу включалися всі члени організації. Хотілося б,
щоб наш агітаційний намет став першою сходинкою
у створенні потужної системи пропаганди ідеології
Громадянської держави і агітації вступу нових людей
в ГО «Поступ». Природно, це вимагає додаткових ресурсів і фінансування. Тому ми звертаємося до всіх,
а в першу чергу, до членів організації «Поступ» з пропозицією взяти участь у посильній матеріальній підтримці даного проекту. Нам потрібні постійні
надходження цільових внесків на організацію та роботу мобільного агітаційного офісу ГО «Поступ».
Регламент роботи мобільного намету: щосуботи, з
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Актив ГО «Поступ»
На зустрічі Активу, 26 листопада, обговорювалися подальші кроки розвитку проекту мобільного
агітаційного офісу ГО «Поступ».

Громадянські середи
У роботі Громадянської середи, 28 листопада,
яка була присвячена діяльності поступівського напрямку «Захист», брали участь 18 поступівців.
Обговорили точкові питання, що стосуються захисту членів ГО «Поступ» (О. Коровської, І. Ткаченко
і Т. Абаєвої). Продовжили розгляд концепції діяльності напряму «Захист».
Зокрема, визначилися з головними завданнями.
Тепер їх три:
1. Захист громадянських прав членів організації
та їх близьких родичів.
2. Захист громадських інтересів.
3. Формування і розвиток громадянсько-правової
грамотності громадян з питань захисту.
До теми зауважимо, що раніше у напрямку «Захист» було тільки одне завдання: захист громадянських прав членів організації та їх близьких родичів.

Поступівська Skype-конференція
На спільній скайп-конференції представників усіх
напрямків діяльності ГО «Поступ», 29 листопада,
(«Кадри» зовнішні і внутрішні, Регіональний напрямок, Соціальні мережі, Газета «Поступінформ», «Інформаційний простір» (портал) обговорювались
питання подальшого розвитку і росту організації та
просування ідеології Громадянської держави.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На Громадянській середі, 5 грудня, обговорюватиметься розвиток ідеологічного напрямку діяльності
ГО «Поступ», координатор Святослав Стеценко.
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 (біля ст. м. «Олімпійська»),
товариство «Знання» України, кімн. 317 або 318.
13:00 до 16:00, на Контрактовій площі, біля пам'ятника Г.Сковороді. Єдиною причиною, яка поки що
може стати на заваді роботи офісу – це дощ або мокрий сніг. Тому уважно стежте за оголошеннями в закритій поступівській групі «Поступ-координація»
соц.мережі Facebook.
Щодо цільових внесків та регламенту роботи мобільного офісу звертайтеся до координатора – автора
цієї статті (тел.: 067 732-61-95).

Денис Чубко, член Ради ГО «Поступ»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ДОСВІД ІНШИХ ДЕРЖАВ

ДАВАЙТЕ ПОЗАИМСТВУЕМ ЛУЧШЕЕ!
Не так давно маленькая закавказская республика, более 80% территории которой занимают хребты и
возвышенности, с монокультурной
экономикой, нищая и полуразрушенная, в которой постоянное водоснабжение, газ и электричество были пределом
мечтаний, с африканским уровнем коррупции и всемогущественными ворами в законе ассоциировалась
с Грузией. Развал СССР, потеря статуса привилегированного поставщика традиционных продуктов
(чай, вино, мандарины, гвоздики), сокращение потока туристов, политическое противостояние, внутренний
вооруженный
конфликт,
военная
нестабильность — все это привело к падению ВВП
Грузии к 1994 году на 70%...
Сегодня же Грузия превратилось в динамично развивающуюся страну с темпами роста одними из самых
высоких в мире. Средняя зарплата в стране выросла
более чем в 4 раза. Все заговорили о беспрецедентности грузинских реформ, об удивительной метаморфозе, произошедшей с экономикой страны.
Рецепт «грузинского чуда» прост – железная политическая воля, резкая либерализация экономики и буквально параноидальное уничтожение коррупции.

дили они до 30%. Таможня там не занимается выбиванием налогов, а контролирует товарооборот, поддерживая отечественных товаропроизводителей
умеренным протекционизмом.
•Радикально упрощены таможенные процедуры, открытые базы данных, чёткий норматив
реагирования на обращения граждан. Пример –
растаможка автомобиля в Грузии занимает до 30
минут и по нулевой ставке. В Украине растаможку
можно ждать и месяц. В результате, в стране создан благоприятный бизнес-климат. И сегодня зарегистрировать иностранную компанию там можно
быстро и легко – всего четыре процедуры, занимающие четыре дня.
• Одновременно и параллельно был ужесточён
режим сбора налогов. Если прежде до бюджета доходило не более 10% от налогов, то теперь почти 100%.
2) Борьба с коррупцией. Долгое время уровень
коррупции в Грузии был одним из самых высоких не
только на постсоветском пространстве, но и во всём
мире. Коррупция превратилась в настоящее общенациональное бедствие.
А теперь современные
грузинские интересные факты:
• За один день были уволены 35 000 работников ГАИ.
• Указом Президента уволили весь состав МВД. В
Грузии на протяжении трёх месяцев не существовало
правоохранительных органов, однако уровень преступности за это время снизился на 70%. Сотрудникам, которых набрали в новую структуру, увеличили
зарплату с $50 до $800-1000. Значительно улучшена
материально-техническая база правоохранительных
подразделений. Благодаря этим шагам количество
преступлений в 2010 году сократилось на 45% по
сравнению с 2009 годом.
• Арестовали за взятки и другие преступления более
500 высокопоставленных грузинских чиновников.
• В 2011 году в Грузии не угнали ни одной машины. В настоящий момент, согласно рейтингу Еврокомиссии, Грузия занимает второе место среди
стран Европы по уровню безопасности, что способствует увеличению количества туристов, приезжающих в страну на отдых и с деловыми визитами.
• Было сокращено около 60 000 чиновников различных министерств и ведомств, в том числе, сотрудников налоговых служб, таможни, структур,
выдающих всевозможные разрешения и лицензии.
• Воров в законе в стране не осталось, они либо
отбывают сроки в тюрьмах, либо «трудятся» в России, Украине, Испании и др.странах.
P.S.: Понимаю, что в Грузии достаточно много своих
внутренних и внешних проблем, которые они стараются
не афишировать и далеко не все нужно делать так, как
они, но я вижу также огромные достижения, которые
хотелось бы реализовать у нас в Украине.

Важнейшие составляющие
грузинских перемен:
1) Либерализация экономики. В стране реально
минимизировано государственное регулирование
всех сфер жизни:
• За короткое время отменили 84% лицензий и разрешений, регулирующих ведение бизнеса государством. Оставили их в основном только на важные виды
деятельности, например, касающиеся здоровья людей.
• Собственность и бизнес регистрируются по
принципу «единого окна». Регистрация автомобиля занимает чуть ли не 15 минут, земельный
участок можно оформить за 4 дня, а открыть предприятие и того менее – за день. Выписку из реестра можно получить у окошка офисов
Национального агентства публичного реестра или
через специальный терминал, электронную книгу,
интернет. В будущем обещают использовать банкоматы как терминалы для выдачи выписок из
реестра. Всё ради оперативности и прозрачности
регистрационных процедур.
• Грузия ликвидировала санэпидемстанцию, пожарную инспекцию и ещё десятки проверяющих органов, паразитировавших на бизнесе. Все страхи,
типа того, что теперь в ресторанах, кафе и кафешках
непременно появятся тараканы, в целом, остались
страхами.
• Отмена ряда налогов и снижение оставшихся (с
21 вида количество налогов уменьшилось до 6 – подоходный налог – 20%, налог на прибыль, НДС, акцизный налог, налог на недвижимость и таможенная
пошлина). Число таможенных тарифов сокращено до Дмитрий Таций, член ГО «Поступ»
двух ставок (0% и 12%), прежде их было 16 и дохо-

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
ГО «ПОСТУП»

19 грудня 2001 року було створено
громадську організацію «Поступ».
Цього року 11 річницю з дня народження ГО «Поступ» плануємо відзначити 21 грудня.
Місце проведення: кафе «Барракуда»,
за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 33. За детальнішою інформацією
звертайтесь до своїх представників у
Виконкомі ГО «Поступ».
Обговорення участі у заході відбувідбувається у групі «Поступ-координа«Поступ-координація» соц.мережі Фейсбук.
Заявляйте про свою участь завзавчасно – кількість місць обмежена!

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб приємні дива
стали Вашою буденністю!
Антонюка Сергія Миколайовича – 1 грудня
Калініченка Євгена Євгеновича – 2 грудня
Когут Лідію Анатоліївну – 3 грудня
Поріцьку Олександру Володимирівну – 5 грудня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
НАС ЧИТАЮТЬ

ЩЕ РАЗ ПРО ПОДАТКИ
В 463-му номері «Поступінформу» було надруковано точку зору нашого поступівця, учасника виборчих перегонів-2012, С. Стеценка щодо сплати
податків. Цей матеріал отримав резонанс у читачів, які навіть не є членами організації.
Доброго дня. Дякую за нові випуски газети. Підтримую думку про
те, що податки справді не створюють соціального захисту та
пенсійного забезпечення у майбутньому. Податки просто забезпечують регулярні фінансові надходження
можновладцям. Людям якщо і перепадає, то
тільки «крихти» з їхнього «панського столу».
А податок на додану вартість взагалі потрібно відмінити. Бо його платять кінцеві споживачі. А це
хто? Це просте населення, яке отримує мінімальну
зарплату, змушене з якогось дива постійно переплачувати п’яту частину вартості продукту чи товару, при цьому не отримуючи з цього ніякої
вигоди. Це український державний грабіж.

З повагою, Івченко Олена,
ПАТ «Український Професійний Банк»,
читач газети «Поступінформ»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПЛАТНИК : ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:
ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА __________ 201__ РОКУ
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП»

КОД ЄДРПОУ: 26089233
РАХУНОК №: 26003001024730
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: ЗФ ВАТ КБ «ХРЕЩАТИК»,
м. КИЇВ
МФО: 300670

Газета «Поступінформ». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12223-11-07ПР від 18.01.2007.
Засновник та видавець: ГО «Поступ». Адреса видавця: 04199, м. Київ, вул. Якіра, 16/29.
Адреса редакції та друкарні: 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 6-А, 172. Тираж – 300 прим.
Головний редактор – М. Пелех. Технічний редактор – Д. Чубко.
Члени редакції – С. Сауляк, М. Марченко, Р. Когут, Н. Сергієнко.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально збережений.
Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор.
З питань розміщення інформації звертатись на e-mail: rk-postup-inform@mail.ru.

