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делегування повноважень
при громадянській республіці
Зразу хочу зазначити, що це наш перший варіант схеми делегування повноважень. Звичайно, ми допускаємо, що цей
варіант далеко не останній, будуть нові ідеї
і в процесі роботи все буде коригуватися.
основні поЛоження:
- вибори відміняЮться взагалі.
- у кожного громадянина один голос.
- приймати участь в управлінні державою є
обов'язковим, або сам власноруч, або через свого делегата. За невиконання – штрАФ.
- переделегування ЗАБороняЄться.
- нова система делегування абсолютно не гарантує, що всі будуть жити добре. як громадяни накерують, от так і будемо жити.
- громадянин може в будь-яку мить відкликати
свій голос у свого делегата.
Останнім часом Поступ часто запитують, а як же буде відбуватись це саме делегування своїх повноважень? Відповідаємо.
Планується чотири рівні для делегування:
Рівень 1. Село, місто. Тобто, це селищна, міська Рада.
Рівень 2. Район обласного підпорядкування. Тобто, це районна Рада.
Рівень 3. Область загальнодержавного підпорядкування.
Тобто, це обласна Рада.
Рівень 4. Республіканський. Тобто, це аналог Верховної
Ради України. Можливо, ми змінимо з часом назву найвищого законодавчого органу.
Для міста Києва пропонується три рівні - район міста,
місто, республіканський рівень.
Тепер більш детально про сам механізм делегування по рівнях.
На 1-му рівні (село, місто, мікрорайон) членом місцевої Ради
може стати кожен громадянин із своїм одним голосом. Часто

запитують, а що буде якщо всі жителі захочуть піти до Ради керувати. Теоретично, звичайно, таке допустити можна, але практично це мало ймовірно, і досвід Поступа це підтверджує. Адже
в Раді треба працювати, а не просто бути аби бути. Голосування
за рішення відбувається, як мінімум, своїм одним голосом, а як
максимум, своїм + делегованими голосами.
На 2-му рівні (район обласного підпорядкування) членом районної ради, на 3-му рівні (область загальнодержавного підпорядкування) членом обласної ради, на 4-му рівні (Республіканський)
членом Верховної Ради може стати громадянин у якого найбільша
кількість делегованих голосів. Голосування за рішення відбувається своїм одним голосом + делегованими голосами.
Всі ці Ради можна порівняти із публічним акціонерним
товариством, де члени товариства мають акції, а у нашому
випадку це делеговані голоси.
Один громадянин може бути делегатом тільки в одній з рад.
У кожного громадянина є по одному голосу для кожного
рівня делегування.
Часто питають, а як знати у кого скільки і чиїх делегованих голосів? Необхідно буде створити публічний відкритий електронний реєстр делегатів, із конкретною кількістю делегованих
голосів, і кому вони належать. Кожен громадянин має право
знати хто і кому делегував свій голос. Щоб кожен потім ніс відповідальність за свої вчинки, а не казали «а то не я, то вони».
Як часто можна змінювати свого делегата? Звичайно, щоб не
було бардаку, можна ввести норму, що зміна делегата відбувається не частіше раз на три місяці (норма умовна і потребує обговорення). Хоча, можливо, необхідно ввести список поважних
причин, які дають право і частіше змінювати свого делегата.
Де така система працює в світі? НІДЕ в чистому вигляді.
Ми пропонуємо інноваційну модель системи. Історично, Громадянська республіка є правонаступницею «вічової» форми
правління на території слов'янських держав.
Солодкий Сергій, член Ради ГО «Поступ»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
громадяньскі середи
На громадянській середі, що відбулася 10 вересня, члени ГО
«Поступ» обговорювали умови досягнення мети та проблемні
питання комунікації всередені організації між активом та іншими членами Поступу. У зв’язку із важливістю теми, вирішено
продовжити обговорення на наступних Громадянських середах.
рішення рАдИ №14-14 від 10.09.14.
1. 1. У зв’язку із відсутністю кворуму на попередніх Загальних зборах 14 червня 2014 року призначити позачергові Загальні збори громадської організації «Поступ» на 11
жовтня 2014 р. в м. Києві.
1.2. Присутність членів громадської організації «Поступ» на Загальних зборах є обов’язковою. Членам громадської організації «Поступ», які фактично постійно
проживають за межами Київської області і які не мають
можливості приїхати на Загальні збори особисто, надати
право передавати свої повноваження щодо прийняття рішень та голосування від їх імені представникам з числа
членів громадської організації «Поступ». Передача права
своїх повноважень оформлюється звичайним дорученням, написаним власноручно і переданим до початку Загальних зборів Раді громадської організації «Поступ».
Доручення може бути передано до Ради у вигляді сканованого документу по електронній пошті.
1.3. Порядок денний Загальних зборів 11 жовтня 2014 року:
- розгляд руху громадської організації «Поступ», робоча
назва теми Загальних зборів: «Для чого необхідна ліквідація демократичної виборчої системи в Україні?»;
- різне.

АнонсИ поступівськИх
громАдянськИх серед
Тему Громадянської середи, 17 вересня, буде присвячено
проблемам комунікації між членами організацї.
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.
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«РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ» НА ТЕЛЕ СТРАНЫ
Да, да, именно с раковой опухолью в
организме человека можно ассоциировать коррупцию в стране. Она поражает
важные жизненные органы, что зачастую
приводит к смерти организма в целом,
если, конечно, не бороться с ней. То же
самое происходит и со страной.
Итак, разберемся, с чем придется бороться, чтобы пробить дорогу к светлому будущему нашего государства.
коррупция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio
— подкуп, порча) — термин, обозначающий использование
должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, возможностей, связей в целях личной выгоды,
противоречащее законодательству и моральным установкам.
Искоренить коррупцию полностью невозможно, но свести
ее к минимуму – это задача каждого правительства. Чтобы
это сделать, в первую очередь, нужно желание уничтожить
то, что каждое поколение, как допинг, получало с молоком

матери. Старая поговорка гласит: «Рыба гниёт с головы», с неё
необходимо и начать. постАвИть ЦеЛь – поБороть коррупЦИЮ сИЛАмИ прАвИтеЛьствА стрАнЫ.
Но это не значит, что народ должен сложить ручки и сидеть,
ждать окончательного, последнего раунда боя «Правительство – Коррупция» и осыпать их цветами. Одно дело, когда
идёт прямое вымогательство, принуждение к взятке, а другое, когда мы сами «тычем» шоколадку или в кармашек кладём конвертик с аккуратненькой фиолетовой купюрой с
изображением Грушевского. Казалось бы, мелочь, но с этого
все и начинается. Вывод прост – нужно минимизировать
контакты работников государственного сектора с простым народом (разрешительные системы, налоговые инспекции, таможенные органы, органы контроля).
Население страны должно понимать, что «Руководство
страны» – на самом деле лишь наёмные менеджеры, которым МЫ, ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ, путём уплаты налогов обеспечиваем заработную плату, соответственно, и требовать

должны МЫ, т.е по факту, управлять государством.
Итак, для того, чтобы объявить войну коррупции, нужно
выявить ее причины, а именно:
• Зависимость граждан от государственного сектора страны.
• Процветание олигархических кланов и их тесное переплетение с руководящими государственными должностями.
• Политическая и экономическая нестабильность.
• Наличие законов, которые трактуются двояко.
• Слабое участие граждан в контроле за деятельностью
правительства.
• Юридическая безграмотность населения и т.д.
ГО «Поступ» предлагает объединиться вместе, сосредоточив все силы, не допуская никаких поблажек, и шаг за
шагом по чёткому плану свести уровень коррупции в стране
к минимуму. Вступайте в ряды ГО «Поступ»!
Андрей Сметаненко, член ГО «Поступ»

всеукрАїнськА ЩотИжневА громАдянськА гАЗетА го “поступ”
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поБАжАннямИ вітАЄ
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Поездка в Крым
дорогА
В августе месяце посчастливилось
побывать в Крыму. Дорога не отличилась особым комфортом из-за многочисленных проверок. С украинской
стороны визуальные досмотры с собакой стали сопровождать приехавших еще на вокзале, на мосту перехода к поезду поставили пост из
двух человек, один из которых был вооруженным, для
контроля и изучения лиц, претендовавших на посадку
в поезд. В поезде также прошел повагонный досмотр с
собакой, после чего через какое-то время пограничная
служба Украины, «вооруженная» ноутбуками, произвела проверку соответствия документов с занесением паспортных данных каждого пассажира в базу.
Присутствующие мужчины более тщательно проверялись, вплоть до открытия чемоданов и изучения их содержимого. Эти обстоятельства, а также заполнение

миграционной визы с указанием личных данных, срока
прибытия и причины, заняли немало времени, так что
поезд выдвинулся с опозданием около получаса. На
этом проверки еще были не закончены, и в 03-30 стала
осуществляться проверка со стороны пограничной
службы России. Каждого придирчиво проверяли на соответствие наружности с фото в паспорте с занесением
также в свою базу личных данных всех пересекавших
границу. При этом те, кто делали это не в первый раз
за последнее время, уже были в базе.
Таким образом, утро не заставило себя долго ждать.
Также нужно было не пропустить перевод часов на час
вперед согласно московскому времени и по прибытию
сделать обмен на рубли, если этого не было сделано
ранее. (Кстати, выгоднее сдавать гривну для обмена на
рубли в Украине, т.к. там более лучший курс). Возник
вопрос к решению насчет украинской мобильной связи,
которую ликвидировали. Благо удалось позже узнать о
возможности ее включения через изменение настроек
сети, причем эта информация оказалась не настолько
доступной для всех, как могла бы быть, т.к. по-видимому, продавцов российских номеров для связи решили не лишать дохода.
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нАстроенИя
Не имея никаких притязаний на общепризнанность упомянутых ниже мнений, отмечу лишь то, что арендодатель
по квартире (женщина сорока с небольшим лет, ныне на пенсии, военнообязанная) категорически не берет к себе киевлян, т.к. ни она, ни ее семья, в составе которой также
военнообязанный на пенсии муж, мягко говоря не поддерживают преобладающую позицию киевлян о ситуации на
Востоке и их негативное отношение к жителям регионов АТО.
Экскурсовод – коренной крымчанин – высказал свое удовлетворение насчет нынешней принадлежности Крыма РФ,
т.к. считает, что в Крыму сейчас намного безопаснее жить в
противопоставление Украине, их не коснется начавшаяся в
Украине мобилизация и проблемы обогрева и не только,
связанные с газом. Продавцу сувенирной продукции ситуация, связанная с обменом паспортов, дает возможность еще
и дополнительного дохода через предоставления фотоуслуг
для новых паспортов.

прИеЗжИе
Очень много машин преимущественно с донецкими номерами. Говоря о приезжих из РФ встречала людей из
Москвы, Красноярска, Приморского края, которые провели
от 4-х до 8-ми суток в поезде, чтобы приехать в Крым. Что касается количества туристов, то, со слов местных жителей, их
стало меньше раз в пять, в сравнении с прошлым годом, поэтому ценность каждого возросла в глазах оказывающих
сторонние услуги, и это не могло не отразиться на предлагаемом уровне сервиса.
ЦенЫ
Если говорить о непродовольственной группе товаров, то
ценовая категория не особо отличается от привычной для
Киева, разница лишь в многочисленном ассортименте на
квадратный метр площади. Продовольственные товары
имеют более высокую цену в сравнении с украинской, особенно это касается крымских сортов фруктов. Стали более
дорогими также экскурсии, составляющие в среднем около
500 грн. за выбранное одно направление.
Крым и ранее не был дешевым курортом. Красота строений и пейзажей, убранство дворцов не могут не восхищать

з Днем народження і зичить, щоб люди
пам’ятали лише Ваші успіхи і зовсім забували про Ваші помилки!
Альохіна Олега Анатолійовича – 15 вересня
Голуба Володимира Анатолійовича – 15 вересня
Гулак Вікторію Миколаївну – 15 вересня
Ходаковську Олену Олександрвну – 17 вересня
Бажаємо усім читачам «поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!

и не радовать. Он остался все таким же прекрасным местом
отдыха, как и был ранее, если не делать акцент на политическую ситуацию.
Чем бы ни закончилась нынешняя российская интервенция, это не отменяет задач на дальнейшую защиту национальных интересов украины. Создание
армии по швейцарскому образцу в Украине способно как минимум предупредить дальнейшие возможные варианты
территориального разделения Украины и стать надлежащей
опорой для государства и его граждан со стороны защиты
суверенности ее границ. Именно сейчас особенно остро
стал вопрос реформирования обороны наиболее решительно и быстро. И мы, как граждане своей страны,
способны помочь Украине выйти из нынешнего кризиса и
взять курс на прогрессивный путь развития. украина имеет
потенциал великого государства и каждый осознающий это гражданин способен сделать свой вклад в вопрос его реализации! Главное – действовать! ведь
дорогу осилит идущий!
Жиронкина Наталья, член ГО «Поступ»
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