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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

Публікуємо проект Програми-максимум громадської організації «Поступ» для його подальшого прийняття
на Загальних зборах. Текст проекту було обговорено і узгоджено на Громадянських середах і скап-конференціях ГО «Поступ». Пропозиції щодо удосконалення змісту та тексту документа можна висловлювати у
фейсбук-групі «Поступ-координація» та надсилати на електронну скриньку Редакції «Поступінформу» rkpostup-inform@mail.ru. Обговорення і розгляд пропозицій триватиме до 10 червня 2013 року.
Проект

ПРОГРАМА-МАКСИМУМ

«ПОСТУП ДО ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ»
Дотримання та виконання Програми-мінімум дозволить створити
необхідні і достатні умови для поступу України до Громадянської республіки.
В Програмі-максимум ми визначаємо, як нам власними силами і власними ресурсами так упорядкувати життя в Україні, щоб
гарантувати достойне життя громадян і прогресивний розвиток країни.
Метою Програми-максимум є реалізація об’єктивних потреб українського суспільства:
збереження території, природного середовища,
фізичного і психічного здоров’я населення;
відтворення традиційної культури нації;
розвиток біологічний, інтелектуальний, науковотехнічний.
Гарантувати досягнення нашої мети може саме
Громадянська республіка.
Громадянська республіка – це такий суспільний
лад, за якого дотримуються три громадянських постулати:
перший – кожен громадянин має право на безпосередню участь в управлінні громадою і державою особисто або через делегування власних повноважень;
другий – кожен громадянин зобов’язаний брати
участь в справах держави і громади;
третій – управління країною і громадами здійснюється через систему Громадянських рад делегуванням повноважень знизу до гори, а не виборами.
Громадянська республіка буде ґрунтуватися
на засадах Порядку, Достатку та Справедливості.
БЛОК «ПОРЯДОК»
1. Верховенство права.
1.1. Закон повинен бути справедливим.
1.2. Кожен рівний перед законом.
1.3. Чим більше прав і повноважень – тим вища
відповідальність.
2. Чіткий розподіл функцій і повноважень державного управління та місцевого самоврядування.
2.1. Субсидіарність: повноваження делегуються
знизу до гори, від громадян органам місцевого самоврядування та органам державного управління.
2.2. Все, що громадянин може зробити для себе
сам – робить сам. Що не може сам – делегує громаді. Що не може зробити громада власними силами
– делегує органу самоврядування району. Що не
може зробити власними силами район – делегує
області. До компетенції органів державного управ-

ління належать загальнодержавні проблеми.
2.3. Забезпечення соціальних потреб громадян,
підтримання законності й громадського порядку належать до компетенції місцевих громад та їхніх органів управління. Для цього необхідні податки і збори
надходять безпосередньо до місцевого бюджету.
2.4. До компетенції центральних органів державного управління належить створення й підтримання
безпечних інформаційних, екологічних, господарських умов для розвитку суспільства, добробуту усіх
громадян, захист суспільства від зовнішніх загроз, захист громадян. Держава гарантуватиме встановлений
соціальний мінімум споживання усім нужденним.
3. Радикальна реформа судової системи: введення
виборності і відкликання суддів.
3.1. Будь-який суддя залежний лише від народу,
повністю незалежний від законодавчої чи виконавчої
влади. Суддя, як будь-яка посадова особа Громадянської держави, не має недоторканості.
3.2. Суддів судів першої інстанції обирають громадяни на визначений термін з правом відкликання.
Суддю обирають більшістю не менше, ніж половини
від загальної кількості тих, хто взяв участь у виборах.
Для ініціювання відкликання і перевиборів судді суду
першої інстанції потрібно не менше, ніж 10% від
числа тих, хто голосував на виборах.
3.3. Суддів судів вищих інстанцій обирають і знімають з посади судді нижчої інстанції на загальних
зборах суддів. Громадяни також можуть зняти суддів
судів вищих інстанцій, таку процедуру можуть ініціювати не менше, ніж 10 % громадян від числа тих, хто
взяв участь у виборах у відповідній адміністративнотериторіальній одиниці.
3.4. У разі відсутності обраного судді призначається
тимчасовий суддя за рішенням органу виконавчої влади
відповідного рівня. Вибори судді призначаються протягом місяця з часу реєстрації кандидата в судді.
3.5. В кожному районі буде створено реєстр тих,
хто відповідає кваліфікаційним вимогам, згоден і
здатний бути суддею. Кандидат у судді викладає у
відкритий доступ відомості про власність, доходи,
витрати власні і членів родини.
4. Відокремлення капіталу від влади.
4.1. Заборона підприємцям обиратися на виборні
посади і обіймати посади в органах державного
управління і місцевого самоврядування.
4.2. Прозорість капіталів і прав власності, створення єдиного відкритого реєстру власності.
5. Оборона.
5.1. Оборона країни є завданням держави і
обов’язком кожного громадянина.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи

На Громадянській середі, 29 травня, було продовжено
обговорення проекту Програми-максимум ГО «Поступ».

Поступівська Skype-конференція

У четвер, 30 травня, проведено скайп-конференцію, де було завершено обговорення Програми-максимум ГО «Поступ».
У конференції взяли участь представники таких
напрямків: «Ідеологія «Поступу», «Виїзний агітаційний офіс», «Кадри» (внутрішні та зовнішні), «Позиція «Поступу», «Поступінформ».
Наступна скайп-конференція відбудеться 6 червня
2013 року о 19:00. За інформацією звертайтесь до
координатора напрямку «Кадри» (внутрішня робота)
Ігоря Костіна (067 935 8716).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Обговорення «Стратегії та тактики ГО «Поступ».
Робоча нарада – 5 червня.
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, з 11:30 до 14:30,
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.
Місце проведення: конференц-зал на 1-му поверсі готелю «МИР». Адреса: пр. 40-річчя Жовтня,
70 (біля станції метро «Голосіївська»).
5.2. Оборона України забезпечується комплексом ідеологічних, економічних, дипломатичних, воєнних заходів.
5.3. Україні потрібна армія за козацьким (швейцарським) зразком: нечисельне, але добре підготовлене постійне професійне військо у поєднанні з
військовонавченим резервом, готовим до опору
агресору.
5.4. Військову підготовку мають проходити усі здорові громадяни чоловічої статі, жінки – за бажанням.
6. Громадський порядок.
6.1. Для боротьби із злочинністю буде створено
державну кримінальну поліцію.
6.2. Охорона громадського порядку покладатиметься
на муніципальну поліцію – громадянську варту. Керівники органів муніципальної поліції – громадянської варти
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(Початок на стор. 1)
(шерифи) обиратимуться самоврядними громадами і
підпорядковуватимуться цим громадам.
6.3. Органи охорони громадського порядку надаватимуть кримінальній поліції необхідну допомогу для
розшуку й затримання злочинців.
БЛОК «ДОСТАТОК»
7. Створення сильної економіки, досягнення високого достатку на основі середнього і малого бізнесу.
7.1. Радикальне обмеження державного регулювання середнього і малого приватного бізнесу.
7.2. Реєстрація малих і середніх підприємств шляхом повідомлення.
7.3. Отримання кожним громадянином України частки доходів від природних монополій, видобутку корисних копалин і земельної ренти.
7.4. Досягнення прожиткового мінімуму в розмірі
не меншому, ніж 75% від витрат на утримання військовослужбовця-солдата, мінімальної зарплати не
меншої за чотири прожиткових мінімуми.
8. Захист та підтримка вітчизняного виробника.
8.1. Держава підтримає розвиток галузей промисловості, які забезпечать задоволення потреб внутрішнього ринку продукцією національних виробників, а
також тих галузей промисловості, в яких Україна може
мати науково-технічну перевагу.
8.2. Розвинуте сільгоспвиробництво має бути основою і джерелом економічних перетворень в Україні. Зосередимо зусилля на утворенні на селі середнього
класу землевласників-виробників, який становитиме
більшість сільського населення й стрижень середнього
класу в Україні. Держава підтримає розвиток місцевого
виробництва і будівництва виробничих потужностей з
переробки продукції сільського господарства у сільській місцевості, розвиток транспортної мережі у сільських районах. Сільське господарство задовольнить
потребу усього населення країни в здоровій натуральній органічній їжі, а також забезпечить позитивний зовнішньоторговельний баланс України.
9. Підтримка національної науки та інноваційний
розвиток.
БЛОК «СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
10. Високий рівень громадянської відповідальності.
10.1. Громадянська відповідальність ґрунтується
на визнанні і дотриманні громадянином трьох громадянських постулатів.
10.2. До обов'язків громадянина належать:
піклування про родину, власних дітей і батьків;
корисна суспільству праця і сплата податків;
участь в обороні країни або громадських роботах;
участь в державному управлінні і місцевому самоврядуванні особиста або через делегата.
10.3. Політичним правом громадянина є право
брати участь в управлінні державою і громадою.
10.4. Політичні права і обов'язки громадянина невід'ємно пов'язані. Хто не виконує обов'язки громадянина – той не має політичних прав.
10.5. Економічними і соціальними правами наділений кожен мешканець держави, політичними –

лише громадянин.
11. Активна життєва позиція громадян.
11.1. Чим більше громадян з активною життєвою
позицією – тим більше можливостей для розвитку
країни і нації. Формування активної життєвої позиції
громадян разом з формуванням громадянського світогляду є головним завданням освіти, культури, соціальної політики держави.
11.2. В Громадянській республіці активна життєва
позиція громадян буде формуватися через її пропаганду усіма засобами мистецтва, масової інформації,
через створення достатніх умов для визначення і розвитку творчих здібностей кожної людини в безкоштовних, доступних кожному мистецьких, технічних,
наукових, спортивних гуртках, секціях і клубах.
12. Відновлення і підтримка моральних і патріотичних цінностей.
12.1. Мораль є стрижнем, який визначає всі дії людини і є основою Громадянської республіки.
12.2. Моральність є першою умовою для делегування особі владних повноважень.
12.3. Патріотизм – це поєднані прагнення і дії громадянина задля того, щоб саме його країна була найкращою для безпечного, здорового, заможного життя
людей. Без патріотизму немає Громадянина.
12.4. Патріотизм є другою умовою для делегування особі владних повноважень.
12.5. Виховання моральності і патріотизму – не
лише особиста справа громадянина, але першочергове завдання Громадянської республіки.
13. Гарантія недоторканості власності.
13.1. Всі форми власності: державна, корпоративна, комунальна, колективна, муніципальна, приватна є рівноправними.
13.2. Власність є недоторканою і не може бути відторгнута в інший спосіб, як рішенням суду, яке
увійшло в силу.
13.3. Відчуження власності для державних або комунальних потреб може здійснюватися лише з повною компенсацією власникові її вартості.
14. Уведення принципу «чим більше власності, тим
більше відповідальності».
14.1. Власність зобов’язує.
14.2. Власник несе особисту відповідальність за
підтримання власності у безпечному і прийнятному
для суспільства стані.
15. Принцип національної відповідальності капіталу:
капітал повинен повністю відновлювати всі ресурси, які
він використовує – людські і природні, і створювати
сприятливі умови для реалізації інтересів суспільства.
16. Пенсійна реформа.
16.1. Запровадження персональних накопичувальних пенсійних рахунків.
16.2. Відповідальність за пенсійне забезпечення
тих, хто не має джерел існування, бере на себе держава через державний бюджет.
17. Земельна реформа.
17.1. Відкритий єдиний кадастр землі.
17.2. Земля сільськогосподарського призначення і
ліси перейдуть в державну власність, далі надаються
в користування на правах довгострокової оренди з

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб промовляючи
або почувши слова «доброта», «освіченість»,
«прогресивність», – люди згадували Вас!
Саса Романа Володимировича – 30 травня
Сметаненка Андрія Олександровича – 30 травня
Абаєву Тетяну Юріївну – 31 травня
Литвина Віктора Олексійовича – 31 травня
Приказчика Віталія Петровича – 31 травня
Соколова Кирила Анатолійовича – 31 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» № 9,
ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ 27 ТРАВНЯ 2013 РОКУ
На засіданні були присутніми 11 членів Виконкому
(при кворумі 9): Доненко Т.М., Замурій Л.Г., Кравченко О.Г., Соколов К.А., Солодкий С. М., Стеценко С.О.,
Ткаченко І. В., Твердохліб М.М., Троянова-Малош Н.М.,
Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Абаєва Т.Ю.,
Когут Р.Я., Костін І.О., Мотузка І.В., Нестеренко О.А.
Секретар засідання: Солодкий С. М.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Вирішено:
1. Включити до складу Виконкому Муляра А. та Черниша О.
2. Провести опитування серед членів організації щодо
нової форми заяви на вступ в ГО «Поступ». Відповідальний Кравченко О.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 10 червня 2013 року.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!
передачею права оренди у спадок (теза про передачу
права оренди у спадок виноситься на голосування).
18. Пріоритети соціальної політики для працівників
освіти, охорони здоров'я, військовослужбовців і правоохоронців.
18.1. Мінімальний рівень заробітної платні і грошового забезпечення цих категорій не нижчий за середній в країні.
18.2. Гарантоване службове житло (без права приватизації).
18.3. Освіта дітей освітян, медиків, військовослужбовців та правоохоронців повністю за рахунок
державних коштів.
18.4. У разі загибелі або втрати працездатності військовослужбовця або правоохоронця – державну
пенсію його дружині та дітям до завершення ними навчання у розмірі грошового забезпечення.

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

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