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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

ПОЗИЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ПОСТУП»

ЩОДО АРЕШТУ ЕКС-ДЕПУТАТА
І ЕКС-РЕКТОРА ПЕТРА МЕЛЬНИКА
Стосовно арешту за хабарництво ректора Національного університету Державної податкової служби
України, екс-депутата Петра Мельника, інформація про
який широко розповсюджена в ЗМІ, громадянське
об’єднання «Поступ» вважає наступне.
Відповідальні держоргани України зобов’язані провести повну перевірку діяльності вказаного ВНЗ і здійснити люстрацію та арешти тих посадовців ВНЗ, які
займають керівні посади і обґрунтовано підозрюються
у корумпованості. В першу чергу необхідно порівняти
рівень матеріального достатку співробітників ВНЗ з їх
заробітною платнею і, у разі неспівпадіння, вжити заходи по затриманню підозрюваних.
Ситуація з ВНЗ Державної податкової служби, як учбовим закладом головного фіскального органу країни,
є класичним прикладом корумпованості чиновників і
політиків на всіх рівнях та неадекватності покарання
за даний вид злочину. Раз під домашній арешт посадили злісного хабарника пана Мельника, то треба випустити із СІЗО всіх хворих засуджених за аналогічні
злочини осіб, тоді це буде справедливо, або все ж негайно його заарештувати і посадити за грати. Втеча
пана Мельника була прогнозованою, враховуючи сучасний стан корумпованості і непрофесійності кадрів у
державних органах України, яких призначає на посади
не народ, а чиновники, до яких у народу немає довіри.

Колишнє тричі депутатство, хабарництво і злочинність народного обранця Петра Мельника, слуги народу, відображає хронічну кризу існуючої системи
влади і потребує негайних змін, а саме у формі втілення Громадянської республіки в Україні з системою
делегування і оперативного відкликання чиновників
та політиків громадянами незалежно від терміну їх перебування на державних посадах.
Звертаємося до Президента України, Прем’єр-Міністра України та Голови Верховної Ради України з вимогою розформувати Національний університет
Державної податкової служби України як такий, що
зганьбив честь мундира державного службовця. Бо не
може існувати ВНЗ, в якому навчаються майбутні податківці, в якому студенти мають совість і нахабство
давати хабарі, а викладачі їх брати. Такі самі вимоги
мають бути розповсюджені до всіх спеціалізованих
вузів, які готують держслужбовців! Бо, якщо студент
витрачає велику суму грошей на хабар за навчання, а
після цього йде працювати на держслужбу, то він психологічно налаштований «відбити» вкладені гроші.
За Громадянську республіку в Україні!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
До лав ГО «Поступ» приєдналася Козловська М.В.
(рек. Твердохліба М.М.). Станом на 17 серпня у складі
ГО «Поступ» 217 осіб.

Громадянські середи
На Громадянській середі, 14 серпня ц.р., було закінчено
обговорення змін до статті «Перелік конкретних завдань
для безпосередньої участі у діяльності громадської організації «Поступ». Читайте у наступному номері.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Обговорення проведення мітингу «За Громадянську Республіку», який заплановано на 28 вересня 2013 р., відбудеться 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.
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

Позицію узгоджено у фейсбук-групі «Поступ-координація» 14 серпня 2013 року.

АГІТАЦІЙНИЙ ОФІС
ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

КАК ДОЛГО БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРОГРАММА-МИНИМУМ?
При общении с гражданами нам задан очередной вопрос .
Елена Дащенко,
Донецкая обл.

Отвечает Председатель Совета
организации «Поступ»
Максим Твердохлеб

Цитата: «Програма-мінімум
включає в себе комплекс необхідЕсли говорить о сроках достижених невідкладних дій для перения задач, которые перед собою потворення України з олігархічної ставила гражданская организация «Поступ», то тут
країни в країну з розвиненою демократією європей- можно сказать следующее.
ського типу».
Первые реальные изменения в стране предусмотКаковы сроки выполнения этой программы мини- рены нашей Программой-минимум. Эта поступовская
мум? Это хорошая теория, а на практике это воз(Продолжение на стр. 2)
можно?

Члени ГО «Поступ» знову проводили просвітницьку
роботу серед населення у суботу, 17 серпня. Одночасно
з опитуванням громадян на тему «Обирати міліцію
мають громадяни», поступівці відповідали на непрості запитання людей, а також знайомили українців з
окремими аспектами майбутньої Громадянської республіки. Нам завжди приємно доводити суспільству
на прикладах той факт, що Україна може бути змінена
на краще в найкоротші терміни за умови єдності нації
і підтримки прогресивних концепцій.
Шановні члени нашого громадянського об’єднання!
В зв’язку із зростанням кількості звернень і дискусій
щодо практичних аспектів нового державного устрою,
виїзному агітаційному офісу потрібна додаткова фінансова підтримка і ваша персональна
участь у спілкуванні з людьми, які будуть підтримувати нас у реалізації реформ.
Координатор виїзного агітаційного офісу Денис
Чубко. Телефон: 067732 6195.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

КАК ДОЛГО БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРОГРАММА-МИНИМУМ?
(Начало на стр. 1)

при оптимистическом прогнозе все позиции Программыминимум буду реализованы в течение, примерно, пяти лет.
И по мере выполнения Программы-минимум будут формироваться условия реализации Программы-максимум.
Логичным будет вопрос, а когда придет к власти
новое, Гражданское правительство?
Это будет зависеть от того, как быстро мы создадим
для этого условия. Таких условий три:
- идеологическое: создание четкой модели будущей
гражданской республики и плана реформ;
- кадровое: создание массовой организации, примерно до 100 тыс. членов организации;
- агитационное: получение поддержки нашей Гражданской идеологии от большинства граждан страны.
А вот дать ответ на вопрос, когда мы создадим эти
три условия, трудно. Так как это зависит от того, насколько граждане будут вникать в суть нашей деятельности и приобщаться вместе с нами к нашей
общей работе по созданию Сильной Украины.
Возможно ли это на практике?
Конечно, возможно. Все позиции нашей Программыминимум не являются каким-либо ноу-хау. Они уже все
давно успешно испробованы в других странах, где были
осуществлены подобные реформы.
Можно назвать два главных условия успеха реализации Программы-минимум.
Первое – решимость Гражданского правительства
реализовать все пункты Программы-минимум.
Второе условие, которое гарантирует выполнение первого – поддержка большинством граждан Украины нового курса Гражданского правительства и нетерпимость,
вплоть до революционной, по отношению к Гражданскому правительству, в случае, если оно по каким-либо
причинам решит сворачивать курс реформ.

Программа-минимум должна стартовать с момента
прихода к власти нашего, Гражданского правительства.
Правительство называется «Гражданским» так как
будет стоять на идеологических позициях Гражданской
республики. Главным отличием гражданской республики от обычной демократии в том, что все граждане,
а не выбранные «слуги народа» будут иметь реальный
доступ к управлению своей страной, своей громадой,
сообществом. Если граждане будут хорошо управлять,
то хорошая будет страна, а если плохо, то – плохая. Но
вина за плохое государство в данном случае уже будет
не на «нечестных» депутатах, а на всех, на всех гражданах. И заслуга, соответственно, за процветающее государство тоже будет за всеми гражданами.
Так вот, указанная Программа-минимум начнет стартовать с момента прихода к власти Гражданского правительства. Фактически, это программа первоочередных,
неотложных мер по выводу Украины из засилья олигархии,
коррупции. Программа освобождения предпринимательства
от
давления
чиновников-паразитовкоррупционеров. Также это программа установления
справедливости в социальной политике государства.
Многие вещи, которые предусмотрены нашей Программой-минимум, должны быть реализованы в первые полгода каденции новой, гражданской власти. Это
в первую очередь касается позиций наведения порядка, борьбы с коррупцией и освобождения предпринимательства от вмешательства чиновников.
По мере успешности проведения экономических реформ, будет повышаться общий уровень дохода страны и,
соответственно, граждан. Обычно этот этап начинает показывать свою эффективность примерно через 2-3 лет после
начала реформ. По мере нарастания экономического базиса страны будут реализовываться все социальные про- Максим Твердохлеб,
граммы, в том числе и формирование новой, Председатель Совета ГО «Поступ»
справедливой, пенсионной системы. Мы предполагаем, что

2

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб Ваша незамінність проявлялася на роботі, у сім’ї,
серед однодумців «Поступу»!
Гоголь Світлану Миколаївну – 16 серпня
Заган Олену Анатоліївну – 16 серпня
Бєлова Максима Юрійовича – 18 серпня
Ященка Юрія Михайловича – 19 серпня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
Вітаємо поступівців Максима Соколенка
із народженням дочки Олесі;
Марину Стоян – із народженням дочки Дарії!
НАШІ ЛЮДИ

На сторінках газети ми продовжуємо знайомити читачів з новими поступівцями. Зазвичай, ми просимо
коротко розповісти про себе у вільному форматі.
БеляеВ
СерГей АлеКСАНдрОВич
Окончил физфак КГУ по специальности «Теория ядра и элементарных частиц». Работал в ИФ АН УССР, СКТБ ИЯИ
АН УССР, а после «перестройки» в ремстройбригадах и в качестве репетитора математики и
физики. В настоящее время работаю в Национальном
университете «Киево-Могилянська академія» зам. руководителя редакционно-издательского отдела.
Интересы и хобби: Здоровый образ жизни и диагностические методики, гомеопатия, психология, социальная организация, строительство и строительные технологии.
С членами «Поступа» я познакомился на пикете-палатке на Контрактовой площади. Там я увидел, что
«Поступ» хочет изменить мир к лучшему. Я тоже. Поэтому я в «Поступе».
Развитие «Поступа» я вижу так: «Поступ» наращивает ряды своих членов, идейно и технологически содействуя самоорганизации людей в жизнеспособные
социальные структуры, ведущие альтернативный навязываемому способ жизни.

ДО•ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

Список членів «Поступу», які у червні-липні 2013 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 45 осіб)

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