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ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

ГОЛОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ
ГО «ПОСТУП» - ПОБУДОВА
ГРОМАДЯНСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ!

1

29
жовтня

ТРИ ПОСТУЛАТИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ
Кожен Громадянин
має право самостійно
управляти громадою
і державою
особисто або через
делегування своїх
повноважень.

2

3

Кожен Громадянин
зобов’язаний
брати участь
в управлінні
державою і
громадою.

Управління країною
і громадами
здійснюється
через систему
Громадянських
рад делегуванням
повноважень
знизу до гори, а не
виборами.

НІ ВИБОРАМ. ЗА ДЕЛЕГУВАННЯ

МИ ПРОТИ

МИ ЗА

ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ВИБОРИ

ДЕЛЕГУВАННЯ

ДЕПУТАТ

ДЕЛЕГАТ

ЛЮДИНА

ГРОМАДЯНИН

Остання Громадянська середа
місяця, за сталою традицією,
присвячується роботі напрямку
«Захист».
Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство
«Знання» , к. 317 або 318.

НОВИНИ
За власним бажанням з лав ГО «Поступ» вийшли:
Лупіна О.М. та Лупина Ю.М.
Станом на 23 жовтня у складі ГО «Поступ» 185 членів.

ВІТАЄМО
з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Васюру Анатолія Васильовича – 23 жовтня
Сказко Аліну Євгенівну – 26 жовтня
Проня Сергія Миколайовича – 27 жовтня
Колісника Олександра Миколайовича – 28 жовтня
Пашкова Олега Валентиновича – 29 жовтня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які хворіють або
вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі
перепони!

ПІДТРИМАЙ РОЗВИТОК

«ПОСТУПУ»

НА ШЛЯХУ ДО ПОБУДОВИ

ГРОМАДЯНСЬКОЇ

Окрім трьох постулатів відмінним від демократії є
те, що при Громадянській республіці відсутні Вибори.
Так! Вибори треба скасувати!
Найголовніше – свій голос у делегата громадянин
може відкликати у будь-який час, як тільки він
перестав викликати довіру. І не треба для цього
чекати роки до наступних виборів.
При делегуванні враховуються всі голоси
громадян. А не як на виборах, де враховуються тільки
голоси за депутата-переможця.
Скільки людей делегувало свої голоси делегату,
стількома голосами він і голосує в раді.
При делегуванні: один громадянин – один голос.
А при виборах рівні права і рівну вагу при
голосуванні мають депутати, за кого голосувало,
наприклад, двадцять тисяч громадян і за кого
декілька мільйонів. При делегуванні не буде такої
«зрівнялівки».

РЕСПУБЛІКИ
ДЕПУТАТ

ДЕЛЕГАТ

Один депутат один голос
при голосуванні.

Один делегат кількість делегованих
йому голосів.

Твоя особиста
фінансова підтримка
прискорить розвиток
та наблизить нас до мети
Реквізити - внизу 2-ї сторінки
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ГРОМАДЯНИН
При демократії всіма правами володіють просто
люди.
В Громадянській Республіці правами
володіють громадяни, а не люди.
В демократії ти маєш рівні права з усіма, в
тому числі і з шахраями, злодіями, наркоманами,
злочинцями, безхатьками.
А в Громадянській Республіці права невід’ємно
пов’язані з обов’язками громадянина. Усіма правами
наділений лише відповідальний громадянин.
Громадянські республіканці визначають вичерпний
перелік обов’язків громадянина, які він має
виконувати, якщо хоче мати політичні права.

•
•
•
•

ЛЮДИНА
ГРОМАДЯНИН

Обов’язки Громадянина:

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.

ТРИ УМОВИ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ІДЕОЛОГІЯ

сила, яка прийде до

на базі ідеології створюється

МАСОВАЯ
ОРГАНІЗАЦІЯ

oƏǜƓƽǩǛƼƓƼƏƸǩƿǘǅƴƏ
ǎǛǩƸǗƿƷƹǜƴǙǩǢƏǛǘǜǚǝǀǅǡǙƼ
oƏǚǡƿƾǩƓǝƽǗƓƼƏǚǅǗƹƏǛǘƭǩǛƸ

підтримка

курсу реформ

влади та здійснить реформи

інтеграція в свідомість мас

1

2

3

oƏǩǀ¢ǄƿƹǗƹƹƷƏǅƶƿǘңƏƹǗƽǙǩǅǩƏǡƿǘǢƏ
ǎǛǩƸǗƿƷƹǜƴǙǩǢƏǛǘǜǚǝǀǅǡǙƼ
oƏǜƼǅǗƏǅƶƿǘң ƏƷǙǗƏǚǛƼңƿǘƏƿǩƏƽǅǗƿƼƏ
ƓǗƏƻƿǡңǜƹƼƓƴƏǛǘƭǩǛƸƼ

ідеології Громадянської республіки

масова організація

ПІДТРИМКА
НАРОДУ
oƏǚǛƼңƹƷƓƓƷƏƸǗǜǗƸƼƏǡƿǘǩǅǩƾǡǢƏ
ǎǛǩƸǗƿƷƹǜƴǙǩǢƏǛǘǜǚǝǀǅǡǙƼ
oƏǚǡƿƓǛƼƸǙǗƏƸǗǜǗƸƼƏ
ƻǗǚǅǗƹǩƽǗƹƼǞƏǛǘƭǩǛƸ
oƏǚǡƿƓǛƼƸǙǗƏƸǗǜǗƸƼƏǩǛƾǗƹǡƻǗƮǡǢƏ
ƹǗƏưǅƷǞǝƏƿǩƏƽǅǗƿƼ

чисельне зростання масової організації
агітація та пропаганда серед народу
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