ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»
Публікуємо для обговорення і прийняття на За- достатні умови для подальшого розвитку в напрямку
гальних зборах громадської організації «Поступ» про- утвердження в Україні Громадянської республіки.
ект Програми-мінімум ГО «Поступ». Проект було
Програма-мінімум не є програмою побудови Громаобговорено і схвалено в цілому під час відкритих за- дянської республіки. Якою ми бачимо саму Громадянську
сідань Громадянських серед ГО «Поступ». Чим Про- республіку буде визначено у Програмі-максимум.
грама-мінімум є і для чого вона потрібна?
Якщо Програма-максимум – це омріяна справедПрограма-мінімум є переліком першочергових за- лива земля на далекому обрії, якої нам треба досягти,
ходів для того, щоб нарешті витягнути Україну із прі- то Програма-мінімум – це той корабель, на якому ми
рви, реанімувати господарство, налагодити ефективне почнемо і здійснимо наше плавання.
управління країною і громадами, створити необхідні і
Проект

ПРОГРАМА-МІНІМУМ ГО «ПОСТУП»
Кроки, які потрібно зробити Громадянському уряду
із приходом до влади негайно задля порятунку України
1 Перший крок – повністю і швидко «зачистити» тотальною люстрацією усю правоохоронну систему (суди, прокуратуру, МВС, СБУ),
а також податкову і митну служби.
Провести люстрацію усіх чиновників, причетних до
розкрадання національного багатства.
Ввести смертну кару за корупцію, шпигунство
та інші тяжкі злочини проти держави та її громадян.
2 Другий крок – негайно розпочати економічні реформи. Пріоритет – максимальна зайнятість населення на основі середнього і малого
підприємництва. Максимально спростити податки,
умови ведення малого та середнього підприємництва. Звільнити підприємців від постійного державного контролю.
Провести інвентаризацію усього майна України (ця
теза не отримала одностайного схвалення і потребує
подальшого обговорення).
Націоналізувати усі стратегічні галузі промисловості: природні монополії, енергетику, транспортні мережі, видобуток корисних копалин, опорні мережі
зв’язку тощо.
Великому капіталу умови: є податки – є
власність. Немає податків – немає власності.
Земля – стратегічний ресурс! Землю сільськогосподарського призначення і лісового фонду – не продавати. Чіткі правила довготермінової оренди.
Для підтримки зайнятості населення та активізації економіки запровадити потужні інфраструктурні проекти – будівництво і ремонт
стратегічної інфраструктури, будівництво доріг, житлово-комунального господарства. Фактично маємо
будувати країну «з нуля». Грошей вистачить усім лояльним до громадянської влади підприємцям.
Ловити вітчизняних суспільних паразитів,
корупціонерів, олігархів-крадіїв по всьому
світу та повертати накрадені капітали – буде
головним завданням для українських спеціальних служб.
Легалізувати усі корупційні схеми, щоб держава
отримала контроль над грошовими потоками.

3
Територіально-адміністративна реформа. Розширити повноваження місцевого самоврядування.
Запровадити
персональну
відповідальність за результати роботи і ввірену територію. Реальний контроль над ресурсами і бюджетами. Вирішальна роль місцевої громади.
Запровадити вибірність судів та шерифів.
Дозвілити зберігання та носіння короткоствольної
нарізної зброї (ця теза не отримала одностайного
схвалення і потребує подальшого обговорення).
4 Реформа армії за козацьким (швейцарським) зразком – нечисельне професійне військо та загальний військовий обов’язок до 65 років
для усього чоловічого (за бажанням і жіночого) населення.
У комплектуванні професійного війська надавати
перевагу насамперед сиротам, дітям з незаможних
родин, із родин вояків. Професійному війську брати
участь у всіх можливих миротворчих (військових) операціях, щоб мали бойові навички. Військова служба
має бути почесною і шанованою в суспільстві.
Всі здорові чоловіки – озброєний військовонавчений резерв (формулювання «озброєний» не отримало
одностайного схвалення і потребує подальшого обговорення).
5 Реформа освіти.
Залишити декілька десятків класичних університетів, куди спрямувати максимальні ресурси. Недержавні ВНЗ – лише за власні гроші. Решті закладів
повернути статус профтехучилищ, і технікумів, чим
вони насправді і є.
Середню освіту спрямувати на розвиток системного мислення та фізичного здоров’я дитини, набуття
необхідних навичок для самостійного життя. Створити
систему виявлення та підтримки талановитих дітей,
максимального виявлення і розвитку творчих здібностей кожної дитини. Відновити інфраструктуру для занять спортом, мистецьких і технічних гуртків
(особливо в сільській місцевості).
6 Реформа соціального забезпечення.
Всі пільги – лише в грошовій формі. Пенсії чинним

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На Громадянській середі, 15 травня, завершено обговорення проекту програми-мінімум ГО «Поступ».
Друкується у цьому номері.

Поступівська Skype-конференція
У четвер, 16 травня, проведено скайп-конференцію, де було розпочато обговорення програми-максимум ГО «Поступ».
У конференції взяли участь представники таких напрямків: «Виїзний агітаційний офіс», «Кадри» (внутрішні та зовнішні), «Захист», «Портал «Поступу».
Наступна скайп-конференція відбудеться 23 травня
2013 року о 19:00. За інформацією звертайтесь до
координатора напрямку «Кадри» (внутрішня робота)
Ігоря Костіна (067 935 8716).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Робоча нарада ідеологічного напрямку ГО «Поступ»: «Якою буде Громадянська республіка?». Обговорення Програми-максимум, кінцевої мети
громадянської організації «Поступ» – 22 травня.
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для 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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГО «ПОСТУП»
У суботу, 15 червня 2013 року, відбудуться чергові звітно-виборні Загальні збори громадської організації «Поступ».
На порядок денний заплановано: звіт та вибори
органів управління ГО «Поступ» (Голови Ради, Ради,
Голови Ревізійної комісії, Ревізійної комісії), узгодження програми-мінімум та програми-максимум ГО
«Поступ» та інші організаційні питання.
Особиста присутність обов'язкова, доручення
братись до уваги не будуть.
пенсіонерам, допомогу нужденним (сиротам, багатодітним й т.і.) виплачувати із державного бюджету. Негайно запровадити індивідуальні пенсійні рахунки.
Зменшити різницю між мінімальною і максимальною
пенсіями із держбюджету не більше, ніж в 5 разів.
7 Запровадження жорсткої україноцентричної політики в усіх сферах.
8 У зовнішній політиці керуватися винятково інтересами України та здоровим прагматизмом.

Святослав Стеценко,
член Виконкому ГО «Поступ»,
координатор ідеологічного напрямку
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ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

ПОЯСНЕНИЕ ПРИЧИНЫ ОТМЕНЫ ДОВЕРЕННОСТЕЙ ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
15 ИЮНЯ 2013 Г.
Общее собрание общественной
организации «Поступ» назначено на
субботу 15 июня. Особенность этого
собрания в том, что впервые за историю «Поступа» отменены доверенности для голосования.
Члены организации задают вопрос: «С какой целью
это делается?»
Данный вопрос требует пояснения. Смысл в том,
что отмена доверенностей на голосование вынуждает
к тому, чтобы на Общем собрании каждый член организации «Поступ» присутствовал лично. Это также
означает, что нужно набрать кворум, чтобы собрание
стало правомочным. На нем должно присутствовать
более половины всех членов «Поступа». Если кворум
не наберется, то все решения, которые будут приняты, будут юридически неправомочными.
Следует заметить, что за всю нашу историю было
проведено 15 Общих собраний ОО «Поступ» и всегда
кворум был обеспечен выше 50% личным участием,
несмотря на то, что действовали доверенности.
Но в данный момент ситуация несколько изменилась. Мы сознательно ставим себя в такие условия.
Поясняется это тем, что Общее собрание, 15 июня,
должно стать заключительным элементом полной перезагрузки всей деятельности организации «Поступ».
Как известно, на десятом году нашей деятельности, мы оказались в кризисе. Стало очевидно, что задекларированные цели не будут достигнуты, если не
изменить тактику нашей работы. Практически весь
2012 год был посвящен перезагрузке – комплексу
мероприятий по изменению нашей тактики.
Мы полностью разобрались в причинах случившегося и четко определили, что нужно сделать, чтобы
мы не просто говорили о желании изменить нашу
страну, но и реально этого добились.
Необходимо сконцентрировать весь наличный кадровый ресурс «Поступа» для выполнения этой задачи.
Естественно, мы должны рассчитывать на реальных
членов организации, а не тех, кто в организации
только взносы платит и больше не хочет ничего делать. Другими словами, нам необходимо осуществить кадровую перезагрузку. Именно с этой целью
и отменяются доверенности для голосования. Если
человек не захочет прийти на Общее собрание, то в
чем смысл его дальнейшего участия в нашем общем
деле?
С членами организации, которые не имеют желания лично принимать участие в работе, даже в очень
небольшом объеме, необходимо расставаться. Естественно, среди тех, кто не придут лично на Общее
собрание будут не только те, кто не хочет работать,
но и те, кто прийти не сможет по объективным обстоятельствам. Поэтому мы будем брать во внимание каждый отдельный конкретный случай по факту

отсутствия на Общем собрании. У нас в организации
есть и те, кто не проживает в Киеве. Никто не намерен поднимать вопрос об исключении таких членов
организации по причине их отсутствия. Но таким товарищам не лишне обратить внимание, что Общие
собрания проходят не так часто. Последнее было
более двух лет назад. Мы специально назначили
Общее собрание на субботу, чтобы иногородние
имели возможность приехать в Киев на один день.
Трудно будет согласиться с тем, что приехать раз в
год или в два года в Киев на Общее собрание – это
крайне непосильная задача.
Необходимо также подчеркнуть, что никаких претензий не будет и к тем членам организации, которые
не смогут присутствовать на Общем собрании по уважительным причинам, например – болезнь, командировка или отсутствие в Киеве по причине давно
запланированного отпуска. А с теми, кто решит в этот
день «порелаксировать на даче», нам необходимо попрощаться. У нас достаточно много в стране людей,
которые понимают, что дело создания нормальной
страны – это дело каждого гражданина. Нам нужно
только найти таких людей и объединить их.
Есть еще одна причина необходимости личного
присутствия всех членов организации.
Мы предполагаем утвердить ряд важных принципиальных вопросов. Среди них: программа-минимум;
программа-максимум; отмена принципа Минимального участия; согласование нашей стратегии и тактики. Вопросы не просто важные, а такие, которые
кардинально меняют тактику нашей работы. Это требует того, чтобы каждый член общественной организации «Поступ» лично и сознательно принял
указанные изменения. Чтобы потом никто никого не
обвинял в том, что без его согласия введены принципиальные изменения в нашем курсе.
Что будет, если кворума все-таки не удастся достигнуть?
Общее собрание в таком случае необходимо будет
заново собирать, очевидно, в начале осени. А перед
этим провести соответствующую кадровую работу и
избавиться от тех членов организации, по вине которых не было обеспечено кворума. Но даже при отсутствии кворума мы все равно обсудим все
вопросы, которые будут запланированы и проведем
индикативные голосования.
Настало время каждому члену организации задуматься над тем, что и как делает наша гражданская
организация «Поступ» и о своей роли в ней. Да, нам
нужны люди, много людей, но не каких угодно и не
для простой численности, а для того, чтобы вместе
достигнуть поставленных задач.

Максим Твердохлеб, Председатель Совета
общественной организации «Поступ»

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб ваші діти і
онуки пишалися вашою участю у діяльності
ГО «Поступ», коли Україна стане державою
порядку, достатку та справедливості!
Амосова Олега Євгеновича – 18 травня
Тартаковского Сергія Валерійовича – 19 травня
Лисаченко Анну Віталіївну – 21 травня
Маслієву Тетяну Миколаївну – 21 травня
Мотузку Ігоря Володимировича – 21 травня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 8, ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ 13 ТРАВНЯ 2013 РОКУ
На засіданні були присутніми 9 членів Виконкому (при кворумі 9): Абаєва Т.Ю., Замурій Л.Г.,
Костін І.О., Соколов К.А., Солодкий С. М., Ткаченко І. В.,
Твердохліб М.М., Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Доненко Т.М.,
Когут Р.Я., Кравченко О.Г., Мотузка І.В., Нестеренко О.А., Стеценко С.О., Троянова-Малош Н.М.
Секретар засідання: Шевченко В.А.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Вирішено:
1.Провести опитування з приводу участі членів ГО
«Поступ» у Загальних зборах, 15 червня 2013 року.
Кінцева дата опитування – 18.05.2013, відповідальний – Замурій Л.Г. Члени Виконкому, які були
відсутніми на засіданні виконкому повинні підтвердити отримання листа щодо опитування у googleгрупі Виконком.
2. Відредагувати і довести до відома усіх членів організації список справ, які необхідно здійснити в ГО
«Поступ» до Загальних зборів та після них.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 27 травня 2013 року.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!
P.S. Пока еще до конца не решен вопрос с залом
для Общего собрания. Как на запасной вариант, мы
ориентируемся на зал в Обществе «Знания» Украины.
Но он нам не сильно подходит: маловат, там может
быть тесно. Поэтому обращаемся ко всем с просьбой – помочь подобрать зал на субботу, 15 июня.
Нам нужен зал с 11:00 до 14:00 возле любой станции метро с количеством мест, ориентировочно, в
150 человек. Если у кого-то будет информация по такому помещению, просьба сообщить Сергею Солодкому, тел.: 050 344 4409.

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