ЗА ГРОмАдяНсьКу РЕсПуБЛіКу!
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свободу підприємництву!
Чиновник, геть руки від гаманця підприємця!
одне з головних завдань Поступу
Сильна держава це – сильна економіка. Сильна економіка не може бути сильною в разі переважання великого
бізнесу, адже великий бізнес спонукає до виникнення олігархічних структур та монополізацію ринку й зникнення конкуренції. Сильна економіка це – економіка з великою кількістю малих та середніх підприємств та підприємців.
А що зараз? Бідний підприємець не встиг ПОДУМАТИ про відкриття власного бізнесу відразу попадає в павутиння податковій, пожежної та інших інституцій, які нічим не допомагають, а тільки чекають офіційних оплат,
в кращому випадку, а в гіршому… Самі знаєте. Але це тільки початок ведення бізнесу, а далі перевірки, бюрократичні папірці, неможливі для виконання вимоги… Так далі не може бути. Офіційно підприємцю зараз бути
не вигідно, адже надмірний контроль та надмірне податкове навантаження зараз вбиває бізнес!
Що робити? Дуже просто: єдине вікно для підприємців та малих підприємств, зменшення кількості контролюючих органів, зниження податкового навантаження, спрощення ведення податкової та фінансової звітності. І все. Дуже просто, проте дуже необхідно. Чим легше вести бізнес, тим більше буде занятість: адже малий
бізнес створює велику кількість робочих місць, що підвищить соціальний захист населення, зростанню податків. Чим легше вести бізнес, тим більша конкуренція та споживач отримає великий виграш. Чим легше вести
бізнес, тим більше заможних громадян. Заможні громадяни – сильна держава!
• свободу підприємництву! Чиновник, геть руки від гаманця підприємця!
ПОЗИЦІЯ ПОСТУПУ

Позиция Гражданской орГанизации «ПостуП»
По Поводу сеПаратистских настроений в украине
1. Поступ категорически осуждает любые сепаратистские действия. Эти действия – результат вмешательства во внутренние дела Украины иностранных государств. Украинцы, принимающие участие в данных провокациях – предатели Родины. Никакой речи об амнистии изменников Родины не может быть.
2. Причины для сепаратизма в Украине отсутствуют как таковые. Перед народом Украины должна стоять совсем другая цель – поднять страну с колен и создать мощное справедливое государство, в котором будут достойно жить все ответственные граждане.
3. Правительство должно действовать в интересах жителей всех регионов страны. Административная реформа по расширению полномочий местных органов самоуправления – одна из важнейших для достижения
мира, и благополучия народа Украины.
Узгоджено 13 квітня 2014 року у закритій групі «Поступ-координація» на Фейсбуці
Регламент формування позиції ГО «Поступ» та додаткові роз’яснювальні матеріали ви можете знайти за посиланням http://postup.org.ua/node/1189

термінові вимоги до уряду україни
відносно сепаратизму
1. Негайно замінити весь керівний склад усіх державних збройних формувань і правоохоронних органів, який виявився неспроможним або неготовим
зберегти територіальну цілісність, недоторканість кордонів України, правопорядок, боїться приймати самостійні відповідальні рішення, замінити їх молодими
офіцерами та офіцерами запасу.
2. Негайно звільнити всіх військовослужбовців,
співробітників МОУ, МВС, СБУ, які не готові рішуче застосовувати зброю проти агресорів і п'ятої колони, замінити їх патріотами України.

3. Негайно прийняти політичне рішення про перебудову оборони країни за швейцарською моделлю,
коли кожен законослухняний і здоровий громадянин
проходить військовий вишкіл, регулярну перепідготовку і має вдома бойову зброю, боєприпаси і військове спорядження. Створити робочу групу із
розроблення потрібних змін до Конституції і законів
України за участі воєнно-патріотичних об'єднань громадян.
4. Протягом двох місяців розділити міліцію на кримінальну поліцію і муніципальну службу виборних ше-

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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Підтримай розвиток «Поступу» на
шляху до побудови Громадянської
республіки.
Ваша особиста фінансова підтримка
прискорить розвиток та наблизить нас
до мети.
Реквізити вказані на зворотній стороні
газети «Поступінформ».

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
В середу 09 квітня 2014 р. відбулося відкрите засідання
ГО «Поступ», на якому обговорювались питання боротьби
з корупцією в Україні. Заслухали та обговорили проект докладу члена Виконкому «Поступа» Артура Муляра, щодо
визначення корупції, забезпечення роботи законів, міжнародний досвід та механізми їх втілення в українських
умовах. З промовами та думками виступили присутні на
засіданні представники міжнародної правозахисної асамблеї «Антикорупційне бюро України».
Постановили:
Сформувати команду для розробки антикорупційних
законів в двох напрямках
1. Боротьба з корупцією до приходу «Поступ» до влади.
2. Боротьба з корупцією після приходу «Поступ» до влади.
Всі бажаючі долучитися до групи з розробки антикорупційних законів в будь-яких сферах, прохання звертатися до координатора напряму Артура Муляра. НАМ
ПОТРІБНО, щоб поступівці включалися в ці процеси.
Підготовив член ГО «Поступ» Едуард Сіньковський

КАЛЕНдАР ПОстуПіВсьКих
ГРОмАдяНсьКих сЕРЕд
У рамках підготовки до відкритої дискусії щодо подолання
корупції в Україні, яку заплановано на 30 квітня, на Громадянській середі 16 квітня відбудеться обговорення конкретних кроків боротьби з корупцією. Проведення доручається
напрямку «Захист».
Громадянські середи, які проводить ГО «Поступ»,
відкриті 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.

рифів, підпорядковану місцевим районним громадам.
Збільшити повноваження громадських формувань з
охорони громадського порядку і права їхніх членів.
Створити робочу групу із розроблення потрібних змін
до Конституції і законів України за участі добровільних
об'єднань громадян з охорони громадського порядку.
5. Негайно створити і озброїти народне ополчення
для територіальної оборони поза структурою МОУ,
МВС, СБУ під керівництвом офіцерів запасу.

ВсЕуКРАїНсьКА ЩОтиЖНЕВА ГРОмАдяНсьКА ГАЗЕтА ГО “ПОстуП”
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ТОЧКА ЗОРУ

Что сейчас происходит на востоке украины? логика событий.
Основных действующих сил три, которым выгодно то, что происходит.
Первая сила – действующая власть.
Она не имеет своего проходного кандидата в Президенты. Поэтому дестабилизация ей выгодна, так как может
позволить оттянуть выборы до тех пор, пока рейтинги Юли
не достигнут нужного уровня.
Чтобы реализовать этот план необходимо ввести ЧП в стране.
А для ЧП нужны серьезные основания. Поэтому их сегодняшняя
импотенция в деле пресечения сепаратизма есть ни что иное,

как раскачивание ситуации именно в эту сторону.
Вторая сила – регионалы.
Они сейчас разгромлены и дезорганизованы. Им необходимо также время, но для того чтобы перегруппироваться.
Кроме того, федерализация выгодна, в первую очередь, для
них. Так как, обладая капиталами, они будут более независимы от центральной власти и будут продолжать делать то,
что делали при Януковиче.
Третья сила – Россия.
Для нее федерализация – очередной шаг в сторону реализации своей стратегии – присоединении части Украины к России.

ДУМКИ ВГОЛОС

НАшЕ БудуЩЕЕ тОЛьКО В НАших РуКАх!
Недавно я встречался со своим лучшим другом из Харькова, и сделал несколько выводов.
Мой товарищ решил уехать из страны,
так как уверен, что нормального будущего
в Украине у него нет. Он не верит в то, что в
нашей стране через 3-5-10 лет будет нормальная жизнь. Он
готов потерпеть 3-5 лет, но чтоб потом нормально жить и иметь
уверенность в завтрашнем дне, но в Украине по его мнению
это невозможно. На мое предложение включиться в деятельность, чтобы ситуация в стране начала меняться, он сказал
такую фразу: «А почему я должен заниматься политикой, я в
этом ничего не понимаю!». При выборе быть Украине самостоятельной или в составе России он поддерживает Россию, так
как там хотя-бы есть стабильность и порядок. При этом он понимает, что в России далеко не лучшие условия для жизни, но

А противостоит сегодня всем этим трем силам – народ Украины.
Только ему выгодно, чтобы страна успокоилась и продолжила свое
мирное развитие. Но народ пока до сих пор не имеет своей политической силы, которая бы представляла именно его интересы, а
не олигархические. Нужно создавать такая силу. Но пока такой силы
еще нет, то есть только один путь – разбираться в том, что происходит. Пояснять ситуацию всем своим знакомым, друзьям.
Только народ, который понимает, что происходит нельзя обмануть.
Максим Твердохлеб,
Председатель Совета организации «Поступ»

ГО «ПОстуП» З НАЙКРАЩими
ПОБАЖАННями ВітАЄ
З Днем народження і зичить, щоб зміст понять «поганий настрій» і «самотність» був
вам невідомим!

выбирает лучшее из худшего. А мне сразу вспомнились выборы президента 2010 года, когда видя постоянные дрязги и
обвинения между тогдашним президентом Ющенко В. и Білонога Тараса Тарасовича – 12 квітня
премьер-министром Тимошенко Ю. я отдавал симпатии Яну- Курило Аллу Олександрівну – 15 квітня
ковичу! Янукович победил, и в стране установилась сильная Дмитраша Віталія Васильовича – 16 квітня
власть, но к чему это привело, мы все ощутили на себе!
Вывод №1: К результату ведет только действие! На сегоБажаємо усім читачам «Поступінформу»,
дняшний день эффективно действует только олигархия и ис- які хворіють або вирішують складні життєві ситуаключительно в своих интересах. А мы граждане Украины начнем
ції, успішно подолати усі перепони!
жить нормально с того самого момента, когда перестанем жаловаться и ждать чуда, а каждый из нас будет активно приниВывод №2: Для правильного понимания ситуации в
мать участие в делах страны! Только активная жизненная целом и правильных действий необходимо находить истину,
позиция каждого из нас устранит коррупцию, несправедливость а не поддаваться эмоциям и довольствоваться малым.
и нищету в стране. Не верьте ни кому, что Ваш голос ничего не реЖелаю всем нам делать правильные выводы и действовать!
шает! В одиночку мы никто, но вместе мы сила, способная осуДмитрий Таций, член организации «Поступ»
ществить наше желание о достойной жизни в Украине.

ДУМКИ ВГОЛОС

Люстрация или средство давления?
Прочитал в СМИ, что Верховная Рада
приняла закон «О восстановлении доверия
к судебной системе Украины» N4378-1. И
хотя некоторые СМИ уже окрестили этот
закон «люстрационным», текст документа не содержит ни
слова про люстрацию ни в названии ни в тексте. И к люстрации он не имеет никакого отношения: всего лишь создается

специальная комиссия, которая на основании довольно размытых требований будет решать судьбу судей. В итоге,
можно сразу сказать, что закон однозначно закладывает
такие нормы, которые позволят принимать заведомо необъективные и политически мотивированные решения. И
судьба любого судьи, который, к примеру, «притягнув фізичних осіб до адміністративної та кримінальної відпові-

дальності у справах, пов’язаних з масовими акціями протесту в Україні з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014
року;» уже зависит от решения комиссии. Хотя, судья мог
вполне законно посадить какого-то вора или хулигана, которые орудовали на майдане в тот период.
О том, как видит люстрацию Поступ, можно прочитать на
нашем сайте: http://postup.org.ua/node/1642.
Денис Чубко, член Совета организации «Поступ»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у березні 2014 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 30 осіб)
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