№ 32 (505) 08.08.2013 – 14.08.2013

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

ЧОГО І ДЛЯ ЧОГО ПРАГНЕ ГО «ПОСТУП»
ВІДПОВІДЬ ЗАРОЗУМІЛИМ БАЗІКАМ
Ми, поступівці, діємо разом,
щоб докорінно змінити на краще
життя в Україні, що буде прикладом для усього свту.
Саме для досягнення такої мети ми
об’єдналися і діємо. Ми намагалися викласти Програму-мінімум і Програму-максимум ГО «Поступ» просто і стисло. Однак, не всім легко уявити, судячи
із зазначених Програм, ті результати, які дасть їх втілення.
Іноді трапляються люди, які не можуть зрозуміти, чого хочуть досягти поступівці. Тому викладу мету ГО «Поступ» у
вигляді образу майбутнього. Цей опис не буде докладним
і всебічним, але він містить головні, принципові засади,
на які спиратиметься усе наше майбутнє.
Щоб досягти мети, ми побудуємо в Україні нову державу,
нове суспільство, нову цивілізацію. Йдеться саме про
нову цивілізацію, тому що в межах сучасних цивілізацій Україна як суб’єкт, українці як політична нація
не мають перспективи буття. Нову цивілізацію побудуємо на республіканських засадах солідаризму і розвитку.
Що це дасть нам усім і кожному із нас?
Нам усім – країну із чистим повітрям, чистою
водою, родючою землею.
Достатнє здорове натуральне органічне харчування
- для кожного.
Країну, у якій особа живе в гармонії із суспільством,
а суспільство – у гармонії із природою.
Суспільство, у якому кожна людина, яка чесно
й наполегливо працює, має добробут і впевненість у завтрашньому дні.
Надійне робоче місце – добросовісному працівнику,
кожному, хто хоче працювати і отримувати зарплату.
Відкриті можливості – підприємливій людині, кожному, хто хоче мати власну справу.
Вільну самореалізацію – кожному, хто прагне творчості.
Повагу і пошану – воїну, кожному, хто готовий присвятити життя захисту своєї країни і її громадян.
Гарантовану державну турботу – тим, хто не спроможний працювати і не має рідних людей, які зобов’язані ними опікуватися.

Національну систему виховання й навчання здорових
фізично й психічно людей, з максимальним розвитком
здібностей і талантів кожної людини за принципом
«сродної праці». Кожна людина матиме найліпші у світі
можливості для розкриття і розвитку її природних здібностей на користь собі і суспільству. Це гарантуватиме достойне життя, повагу у суспільстві й добробут.
Співробітництво за принципом «виграв-виграв»
замість руйнівної конкуренції. Найвищі, небачені в історії людства, темпи людського, інтелектуального, науково-технологічного розвитку замість нищівної
споживальницької гонитви.
Існування людства у гармонії із Землею і всесвітом.
Опанування Сонячної системи. Утворення гармонійної
ноосфери і поширення її за межі Землі.
Таких висот неможливо досягти без високої продуктивності праці, доцільного і справедливого розподілу її результатів, високих моральних якостей більшості населення.
Для цього потрібні:
- економіка, спроможна задовольнити природні потреби людства,
- ефективне управлінням суспільством, державою і
громадами,
- високий моральний авторитет і відкритість еліти
суспільства.
Ми усвідомлюємо, що досягнення величної мети буде
тривалим і складним. Ми розуміємо, що потрібно не лише
побудувати нову систему державного управління і ефективну для задоволення потреб населення економіку, але й
виростити покоління людей з світоглядом, принципово відмінним від тих, які панують у світі зараз.
Будь-які докорінні зміни такого масштабу впроваджує прогресивна активна меншість через державну
владу за підтримки пасивної більшості.
Для докорінних змін всієї системи потрібні
три чинники:
1) ідеологія, зрозумілий образ майбутнього, програма переходу із сучасного стану країни до нового,
бажаного, та план побудови нової країни;
2) масова дисциплінована і дієва ідеологічна орга-
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На Громадянській середі, 7 серпня ц.р., було проведено обговорення змін до статті «Перелік конкретних
завдань для безпосередньої участі у діяльності громадської організації «Поступ». Вирішено продовжити
обговорення на наступній Громадянській середі.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Що можна та необхідно робити у ГО «Поступ»?
Питання зайнятості поступівців в організації. Напрямок «Кадри». 14 серпня ц.р.
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.
нізація – ті керівні кадри, які будуть безпосередньо
втілювати програму і план побудови нової країни;
3) бажання більшості населення, щоб ми перебудували країну за нашим планом, підтримка нашої мети
збоку щонайменше двох третин дієздатного дорослого
населення країни.
Коли всі три умови будуть дотримані, ми почнемо
революційні за змістом перетворення в Україні. Якщо
хоч однієї з трьох умов не буде виконано, докорінні
зміни не можливі. Взяти владу можна і без них, але
докорінних змін у такому разі не запровадити.
Взагалі не йдеться про гроші для приходу до
влади. Ми не маємо потреби йти до олігархів і просити у них грошей. Масова організація цілком самодостатня фінансово, навіть за середнього членського
внеску у 100 гривень на місяць. Хоч ми впевнені, що
значна кількість підприємців будуть готові підтримати
нас на добровільних засадах. Це буде найкращим їхнім
капіталовкладенням у власне майбутнє.
Масовість є необхідною умовою. Ніхто не зможе зупинити невідпорний поступ сотень тисяч справжніх патріотів.
(Продовження на стор. 2)

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ВИЇЗНИЙ АГІТАЦІЙНИЙ ОФІС
У суботу, 10 серпня, на Контрактовій площі працював черговий виїзний агітаційний офіс ГО «Поступ».
Продовжили проведення опитування громадян
щодо підтримки однієї з наших програмних засад
«Обирати міліцію мають громадяни».
У виїзному офісі разом із членами Виконкому ГО
«Поступ» можна обговорити важливі питання діяльності та розвитку організації.

Роботі офісу потрібна підтримка членів організації, як матеріальна, так і особистою участю.
Тому приєднуйтесь до нашої роботи, підтримуйте
розповсюдження Громадянської ідеології!
Наш виїзний офіс працює щосуботи з 13:00 до
16:00 на Контрактовій площі біля пам'ятника Г. Сковороді за умови недощової погоди.
Координатор виїзного агітаційного офісу Денис
Чубко. Телефон: 067732 6195.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

ЧОГО І ДЛЯ ЧОГО ПРАГНЕ ГО «ПОСТУП»

ВІДПОВІДЬ ЗАРОЗУМІЛИМ БАЗІКАМ

(Початок на стор. 1)

До масової організації ми запрошуємо кожного, хто:
• незадоволеий сучасним с таном життя в Україні;
• розуміє, що само собою на краще нічого не зміниться;
• готовий організовано діяти разом із однодумцями,
витрачати власні сили, час і кошти заради спільної справи.
Першим кроком до докорінних змін буде взяття у свої
руки державної влади в Україні у всій повноті – законодавчої, виконавчої та судової. Саме для цього ми
розвиваємо «Поступ» як масову ідеологічну громадянську
силу. Ми орієнтуємося на мирне взяття влади через вибори, водночас у разі потреби маємо бути готовими до дій
за умов революційної ситуації.
Із приходом до влади «Поступ» негайно втілить заходи, які визначено в Програмі-мінімум (газета «Поступінформ» № 499). Наша Програма-мінімум містить
першочергові, невідкладні дії, які необхідні для припинення руйнування країни і вимирання населення, відновлення національного господарства, створення
достатніх умов для подальшого випереджального розвитку. Це програма реанімації України.
Після наведення порядку в країні головним буде
швидке збільшення продуктивності праці у виробничих секторах економіки.
Їжі, одягу, пального, ліків, квартир, доріг не збільшується
від того, що стриптизерша роздягається, охоронець охороняє, а рекламіст розповідає як з його товаром для усіх настане повне щастя. В масштабі країни – з'їсти та одягнути
можна не більше, ніж їжі та одягу виробили. Житла можна
побудувати не більше, ніж виробили будівельних матеріалів. Менше з’їсти, одягнути і побудувати можна, якщо меншість забирає собі більшу частину того, що виробляється.
Більше ж з’їсти, одягнути і побудувати не можна ніяк, хіба
що в борг, але це означає – видирати шматок із рота у власних онуків. Живуть в борг лише невігласи та шахраї.
Всі дії нашого Громадянського уряду мають бути відкритими та прозорими. Доведеться вжити багато непопулярних сьогодні заходів, але більшість населення
підтримає нас. Підтримає тому, що наші керівники проявлять щонайбільшу самовідданість, скромність
і працелюбність, щонайбільше самозречення.
Запитують: де взяти ресурси? Ресурсів в Україні достатньо. Потрібно лише спрямувати їх не в офшори на задоволення розбещених примх паразитичної олігархії та її
прислужників, а на розвиток інтелектуальних і виробничих можливостей країни. Затягувати пояси будуть в першу
чергу не ті, для кого проблемою є нагодувати дітей, а ті,
для кого проблемою є вибір палаців і маєтків.
Що ми отримаємо з виконанням Програми-мінімум?
Ми матимемо в Україні нову державу, яка здійснюватиме стратегічне і оперативне управління, ефективне для
розвитку країни і задоволення потреб її населення.
Управлінські кадри будуть втіленням моральності, патріотизму. Місце кожного в суспільстві залежатиме винят-

ково від особистого внеску в розвиток і добробут суспільства. Матиме значення лише це – чим більше віддаєш,
тим більше отримуєш. Шахрайство, батьківські мільярди і золоті унітази не допоможуть дістатися
влади. Лише чесна і прозора наполеглива праця відкриє
дорогу до влади. Втілення мерітократичного принципу унеможливить поряд з паразитуванням шахраїв іншу смертельну небезпеку – зрівнялівку.
Ми матимемо дієве і авторитетне місцеве самоврядування на засадах субсидіарності.
Ми матимемо прозоре і дієве право власності на
особисте і спільне майно.
Ми матимемо національне виробництво, яке дозволить:
• повністю нагодувати і одягнути населення,
• забезпечити усіх житлом і достатньою соціальною
і комунально-побутовою інфраструктурою незалежно
від світових фінансових спекуляцій і зовнішньої торговельної кон’юнктури.
І ще створювати ресурси для сталого розвитку країни.
Ми матимемо надійну оборону від будь-яких військових загроз і міцний правопорядок в країні.
Ми матимемо найкращу в світі систему навчання і
виховання молоді, підготовки кадрів, відкриті «соціальні ліфти». Місце кожного в суспільстві визначатиметься винятково за його здібностями і особистим
внеском в розвиток країни і суспільства.
Ми матимемо найповнішу у світі свободу для громадянина.
Ми матимемо віру у справедливість і впевненість у
завтрашньому дні.
Ми створимо згуртовану і дієздатну українську політичну
націю як стрижень подальших цивілізаційних перетворень.
Найбільш наочним показником виконання Програми-мінімум буде забезпечення прожиткового мінімуму для непрацездатних у розмірі не менше, ніж
75% від натурального утримання військовослужбовця-солдата, мінімальної заробітної платні в розмірі
не меншому за чотири прожиткових мінімуми.
Лише за таких показників ми можемо проголосити
про наш ПОСТУП до Громадянської республіки. Чому так?
Тому що справді вільною може бути лише та людина,
яка забезпечила добробут власній родині. Нужденні
люди завжди будуть зручним матеріалом для маніпулювання збоку олігархічних сил.
З виконанням Програми-мінімум «Поступу» кожен
громадянин зможе брати беспосередню участь в управлінні громадою і країною. Це приципова позиція. Ми не
обіцяємо побудувати рай. Ми обіцяємо створити умови,
коли від кожно буде залежати його майбутнє, і не можна
буде звинуватити когось іншого. Ти сам будеш джерелом
власного добробуту або причиною безпорадності.
З досягненням добробуту населення ми розпочнемо повну реалізацію трьох Громадянських
постулатів:
перший – кожен громадянин має право на безпосередню участь в управлінні громадою і державою особи-
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ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить Вам романтичного
кохання, справжніх друзів і реальних перемог!
Кравченю Юрія Миколайовича – 8 серпня
Іванюка Олега Григоровича – 9 серпня
Шестакова Олега Анатолійовича – 9 серпня
Когута Романа Ярославовича – 10 серпня
Лукашенка Євгена Григоровича – 10 серпня
Мороза Олександра Федоровича – 12 серпня
Коровську Олену Вікторівну – 13 серпня
Малиночку Інну Володимирівну – 13 серпня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!

сто 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.
Наше бачення того що саме треба зробити для побудови
Громадянської республіки, ми виклали в Програмі-максимум (газета «Поступінформ» № 502). 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. Звичайно, цей перелік не є вичерпним і незмінним.
Він буде удосконалюватися, але ідеологічні принципи, закладені в Програмі, залишаться незмінними.
З розробленням функціональної моделі держави, активну участь в якій беруть члени ГО «Поступ»,
Програма-максимум охопить усі важливі сторони
буття країни і суспільства. Ми не робимо таємниці з
цієї розробки, навпаки, запрошуємо до роботи кожного і поділимося результатами з усім суспільством.
З розбудовою Громадянської республіки ми можемо
гарантувати реалізацію об’єктивних потреб нашого
суспільства:
- збереження території, природного середовища, фізичного і психічного здоров’я населення;
- відтворення традиційної культури нації;
- розвиток біологічний, інтелектуальний, науково-технічний.
Громадянська республіка в Україні буде прикладом для
усього світу, центром тяжіння для усіх народів східної і
центральної Європи. Такий приклад у поєднанні з достатньою економічною потужністю дозволить мирно
об’єднати навколо України сусідні країни з високим ступенем інтеграції, із створенням спільного цивілізаційного
простору, перетворити нас на потужну світову силу, яка
визначатиме розвиток людства.
Будьмо реалістами – прагнемо найбільшого!
Святослав Стеценко,
член Ради ГО «Поступ»

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