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ǦǬǎǮǎǡǥǝǟǚǝǨǥǝǥǥǷǛǦ«ǧǦǩǪǫǧ»
ǜǦǧǨǝǟǠǜǝǥǪǘǫǢǨǘǏǥǠ
ǧǝǪǨǘǧǦǨǦǰǝǥǢǦ
Шановний Петро Олексійович, у зв’язку з
останніми подіями в Генеральній Прокуратурі
України, ГО «Поступ» звертається до Вас з таким:
Ви як гарант Конституції, вступаючи на
посаду Президента України, декларували Вашу
прихильність в боротьбі з корупцією в Україні.
Сьогодні відбуваються події, які повністю
дискредитують Генеральну Прокуратуру України. Немає ніяких сподівань на її одужання.
Вимагаємо від Вас негайного подання на
зняття з посади Генерального Прокурора України Віктора Шокіна, та доведення реформ в прокуратурі до логічного кінця.

Якщо Ви не приймете таке рішення,
ГО «Поступ» буде вважати, що Ви не
дотримуєтесь раніше задекларованих
зобов’язань.
ГО «Поступ»
14 липня 2015 року
Текст звернення узгоджено
через групу «Поступ-координація» в ФБ

ǧǦǟǠǮǎǷǛǦ«ǧǦǩǪǫǧ» ǱǦǜǦǥǦǚǦǏ
ǧǘǪǨǫǣǴǥǦǏǩǣǫǞǙǠǫǢǨǘǏǥǠ
fǧǦǣǎǮǎǷr
ГО «Поступ» підтримує будь-які реформи,
які покликані покращити роботу правоохоронних органів. Та якщо продовженням
даної реформи не буде реформування Міністерства внутрішніх справ, його головних та
районних управлінь, під тиском керівництва нова патрульна служба стане аналогом
своїх попередників, а саме - низовою ланкою
Фото: Владислав Мусієнко
корупційних схем.
ǳȐȠȍ ȗȖȊȕȍ ȖȟȐȡȍȕȕȧ Ȋșȭȝ ȖȘȋȈȕȭȊ ǴǪǹ ȚȈ Ȯȝ ȘȍȜȖȘȔțȊȈȕȕȧ ȏȔȖȎțȚȤ
ȏȔȭȕȐȚȐȚȖȑșȚȈȚțșȒȊȖȧȒȐȑșȒȓȈȊșȧȊȗȘȈȊȖȖȝȖȘȖȕȕȭȑșȐșȚȍȔȭǻȒȘȈȮȕȐ

ǛǨǦǤǘǜǷǥǩǴǢǘ
ǩǝǨǝǜǘ

22
липня

РОЗРОБКА
ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
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.

ǥǦǚǠǥǠ
За власним бажання вийшов з ГО «Поступ» C. Стеценко
Станом на 22 липня нас 175.

ǚǎǪǘǌǤǦ
з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Плішко Тараса – 16 липня
Марчевську Олену – 17 липня
Крюкова Віталія – 18 липня
Кочергу Марину – 20 липня
Сербовець Оксану – 21 липня
Шваба Миколу – 21 липня
Бажаємо усім читачам, які хворіють або вирішують складні
життєві проблеми, успішно подолати усі перепони!

ǚȞȊǸȜȄȆ

ǿȅǸȈȆǼǾǽȅȅȗȄǼȀȊȀȅȀ

Позицію ГО «Поступ» узгоджено через групу «Поступ-координація» в ФБ

Олега Дмитраша

fǷǥǫǢǦǚǠǯrǜǣǷǦǚǎǜǎǦǧǦǣǷ
Що у нас не робиться,
завжди виходить «совок».
Ось, здавалось би, в Одеську обласну
державну адміністрацію було призначено реформатора – Міхеіла Саакашвілі. Реформи почали з конкурсу на посаду голів
райдержадміністрацій. Конкурс оголосили, умови розповіли, навіть анкети прийняли у всіх. Ну ніби все правильно. Але залишаються кілька «але».

ǷȍȘȠȍ©Ȉȓȍª – це люди, які запропонували умови
конкурсу;
ǬȘțȋȍ ©Ȉȓȍª – це люди, які почали відбирати
анкети;
ǺȘȍȚȍ©Ȉȓȍª – це люди, які проводять співбесіди.
Хто ці люді? А це ті, які закінчили наші навчальні
заклади, будували кар’єру всі роки Незалежності, за
правилами, які контролювались «підрахуями», які і привели до влади, «двічі не судимого» Януковича.

з народженням доньки Маргарити
Хай донька тішить батьків та стане
гідною донькою України!
У самий «смачний» район Одеської області, «підрахуї» тягнуть «проФесіонала», який вже встиг стати
«не судимим», по дорозі отримавши «гарну освіту», під
керівництвом тих же «підрахуїв».
У той самий момент, по анкетам п’яти мешканців Овідіополя не надійшло жодного повідомлення на співбесіду. А ще є факти, що людям запропонували знятись з
конкурсу заради входження в обласну команду рефорПродовження на стор. 2
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продовження. Початок на стор. 1

маторів, та після двох тижнів, так і не запрошують. Ну а
навіщо, вони вже не конкуренти, куди поспішати?
Міхеіл Саакашвілі, зверніть увагу на Ваших підлеглих,
чи Вони не Ваші?
А може перенесіть свій погляд на пересічних українців, навіть не з такою гарною кар’єрою, але небайдужих

до долі країни? Краще ще рік помилок без «підрахуїв»,
аніж подальша зрада.
Українці більше зради не терпітимуть!
А може взагалі всіх посадовців «привезете»?
Роман Варшанідзе
член ГО «Поступ», мешканець м. Овідіополь

ǟǘǷǚǘǩǚǷǪǦǩǣǘǚǘǩǪǝǮǝǥǢǘ
ǧǨǦǚǠǭǎǜǟǣǘǚǛǦ«ǧǦǩǪǫǧ»

Через низку причин я мав подати заяву і вийти із
«Поступу», мушу пояснити такий крок.
Попри справедливе незадоволення олігархатом, ми
мусимо утримувати країну на плаву. Ніяких номерних та
іменних майданів, ніяких «цар не справжній». До того
часу, як не створимо справжню альтернативу з чітким

планом розвитку крани, з масовою підтримкою населення, з кадровою командою, готовою взяти на себе все
управління країною.
А сьогодні війна за можливість бути вільними і самим
визначати своє і наше майбутнє. Війна надовго. Московія не єдина, хоча найбільш небезпечна проблема.
Подивіться на карти планів ІГІЛу, в них входить і Україна. Як би ми не ставилися до можновладців, за такої
ситуації маємо утримуватися від будь-чого, що може
послабити нашу обороноздатність. Тиснути на можновладців треба, але без загрози втратити навіть на короткий час управління країною.
Моя діяльність в Українському Легіоні безпосередньо
пов’язана з обороною країни, сотні громадян проходять військову підготовку, десятки з них вже на фронті.
Більшість з них через мою діяльність в «Поступі» ознайомлені з ідеями Громадянської республіки. Не всі їх
підтримують, оскільки Легіон є позапартійною організацією, в якій знаходять собі місце люди з протилежними
політичними поглядами, але готові захищати країну.
Вони йдуть у війська і, звичайно, несуть туди ті ідеї, які
сприйняли тут.

ǿǸǻǸȃȔȅȞ

ǿǹȆȈȀ
ǾȆǺȊȅȗȈȆȂȋ

Явка членів організації - обов'язкова.
Членам ГО «Поступ», які не проживають в київському
регіоні, пропонується передати доручення на
представлення інтересів на Загальних зборах.
Сьогодні не потрібно, щоб війська заряджалися ідеологією докорінних змін. Люди зі зброєю спроможні
до різких і активних дій, для цього складаються певні
умови. Дуже важливо, щоб державні збройні формування під час війни і зовнішньої загрози не втягувалися
в розбори в середині країни, не політизувалися. Привабливі для деякої частини населення гасла військової
хунти не є рішенням наших проблем. Тому що зміни в
країні на краще можливі лише тоді, коли більшість
населення їх розуміє, прагне і готова наполегливо працювати для їх втілення. Передвчасне втілення нових
ідей через військову диктатуру без масової підтримки
населенням лише зіпсує такі ідеї і змарнує всі зусилля.
Тому я вийшов з «Поступу», щоб уникнути з одного
боку такої невчасної ідеологізації військових, з іншого
боку будь-яких закидів на адресу «Поступу», що організація через бойові загони готує силове захоплення
влади. Неодмінно повернуся після військової перемоги
і настання миру. Перемогу ми неодмінно здобудемо.
Святослав Стеценко
Голова Українського Легіону
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ǩǢǘǢǦǡǮǝǣǴǶǧǣǘǥǠǨǫǝǪǩǷǚǚǝǩǪǠǥǘǣǦǛǪǦǣǴǢǦǥǘǨǘǩǭǦǜǳ
ǘǥǝǥǘǜǦǭǦǜǳ
ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȥȚȖ ȐȌȍȧ
ȗȘȖșȚȖ ǷǸǶǸȃǪ Ȋ ȕȈȓȖȋȖ
ȖȉȓȖȎȍȕȐȐ
Фискальные органы: налоговая,
УБЭП, налоговая милиция, все «проверяльщики» просто не нужны при этой системе! Все
коррупционеры, которые не давали бизнесу развиваться,
отправятся на помойку! Так как контролировать просто
будет нечего.
А и в правду! При покупке, начиная от спичек и заканчивая яхтами и дворцами, налог на покупку или расходы,

будет взыматься автоматически. Сюда же относятся и
предоставление услуг. Соблюдается равенство - больше
покупаешь, больше платишь налога автоматически!
Зарабатывай хоть миллиарды, ты всё равно пойдёшь
тратить и неизбежно заплатишь налог на покупку, а это
решает главную проблему! Весь теневой бизнес, те, кто
ни копейки не платил налогов, в одну секунду становятся прилежными плательщиками налога на покупку.
ǬȓȧȚȍȝȒȚȖȕȍȏȕȈȍȚ
ǶȉȖȘȖȚ ȚȍȕȍȊȣȝ ȌȖȝȖȌȖȊ ȗȘȐȘȈȊȕȐȊȈ
ȍȚșȧȒȉȦȌȎȍȚțǻȒȘȈȐȕȣ

Итак, налог на покупку, то есть, на расходы, позволяет
практически свести на нет налогообложение бизнеса.
Налогообложение превращается в автоматизированный
и практически незаметный процесс. Бизнес освобождается от огромного количества ненужной бумажной
волокиты, а государство от огромного количества проверяющих, контролирующих органов и чиновников.
Александр Кравченко
член Исполкома ГО «Поступ»
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ǙǳǣǠǣǠǦǮǝǥǝǥǳǨǠǩǢǠǧǨǠǫǩǣǦǚǠǠǚǚǝǜǝǥǠǷǛǨǘǞǜǘǥǩǢǦǡǨǝǩǧǫǙǣǠǢǠ
ǢǪǦǙǫǜǝǪǢǦǥǪǨǦǣǠǨǦǚǘǪǴǢǦǥǪǨǦǣǝǨǦǚ
Гражданская
республика
подразумевает изменение существующей
демократической формы правления
на новую. Введение новой системы
требует тщательной подготовки законодательной базы, изучения всех условий и разъяснительной работы с гражданами. Государственное управление требует взвешенного подхода к
принимаемым решениям.

Даже самым радикальным реформам предшествует
скрупулезная работа по изучению всех условий для того,
чтобы быть готовыми к различным возможным возникающим сложностям. Внедрение системы делегирования
предполагается начать снизу-вверх, начиная с районных
советов, что позволит «обкатать» новую систему еще на
начальном этапе.
Эффективность работы такой системы прямо пропорциональна доверию граждан к ней. Если граж-

дане будут контролировать то, как будут вести себя их
делегаты, то будет и контроль налажен. А если граждане
будут вести себя пассивно, то в таком случае может
появляться поле для злоупотреблений.
Денис Чубко
член Совета ГО «Поступ»
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