ПОСТУПІНФОРМ
Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ»

видається з 2003 року

№ 39 (616) 23.09.15 – 29.09.15

WWW.POSTUP.ORG.UA
Піду на вибори, якщо буду впевнений, що
обраний мною «покидьок» буде відповідати за
свої дії . Але ж як він буде відповідати і перед
ким? Він же не знає, хто конкретно за нього
голосував.
Значить не піду. Хоча ні, піду, бо це мій
громадянський обов’язок, і проголосую «проти
всіх».
Ви скажете нема такого рядка - допишу рукою.
Вважаєте, що голосувати «проти всіх» не
вихід? Згоден.
Вихід в іншому - делегування повноважень!!!
Сергій Солодкий
член Виконкому ГО «Поступ»

А

ГРАЖДАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПРОТИВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

В этой сравнительной таблице я постарался отразить отличия гражданской республики и представительной
демократии. Далее принимается, что гражданин это – полноправный участник гражданской республики, а
избиратель – полноправный участник представительной демократии. Изложенное актуально для Украины.

Гражданин

Избиратель

Критерий

Влияние
Участие

На ситуацию влияет только
большинство из принявших участие в
выборах в рамках предоставленного
выбора и только во время выборов
Постоянное с возможностью принять
Участие избирателя предусмотрено
участие лично или передать свои
только на избирательном участке и
полномочия кому-то другому (делегату) только во время выборов
Каждый гражданин своими
действиями ежедневно и ежесекундно
влияет на ситуацию

Регулярность

Постоянно

Один раз в 4 года

Публичность

Гражданин может видеть действия
других граждан

Тайное голосование лишает
избирателя права знать выбор других
избирателей
Избиратель не несет ответственность
за свой выбор и его последствия

Ответственность
Подкуп

Обман
Зависимость
Свобода

Краткий вывод

Гражданин несет ответственность за
свои действия публично
Каждый гражданин в любой момент
может отозвать свои полномочия у
делегата, передать его другому или
принять участие лично. Поэтому
покупка голоса, как и популистские
обещания, теряют всякий смысл
Наказание за обман граждан
последует незамедлительно

Делегат зависит от решений
гражданина (граждан)

Подкуп избирателей происходит
постоянно перед выборами под видом
продпакетов/покраски лавочек
Избиратель вынужден ждать
следующих выборов, чтобы
попытаться на что-то повлиять с
непредсказуемым результатом своих
попыток
Депутат независим от воли граждан,
а избиратель зависит от решений
депутата (большинства депутатов в
парламенте)

Гражданин свободен выбирать, лично Избиратель свободен сделать выбор
участвовать либо передать свои
в пределах предоставленного
полномочия делегату с возможностью только
«меню» и только во время выборов
в любой момент их отозвать

Гражданин имеет право и обязан
участвовать в делах государства и
этим несет ответственность перед
собой и другими гражданами

Избиратель не имеет права
участвовать в делах государства и не
несет никакой ответственности за
свой выбор
Сергей Михайловский
член ГО «Поступ»

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

30
вересня

НАПРЯМОК «ЗАХИСТ».
НАЛАГОДЖЕННЯ РОБОТИ
АНТИКОРУПЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
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.

ВІТАЄМО
з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Антонюка Олексія – 23 вересня
Садченка Тимофія – 28 вересня
Бєляєва Сергія – 29 вересня
Бажаємо усім читачам, які хворіють або вирішують складні
життєві проблеми, успішно подолати усі перепони!

загальні

збори
17 жовтня (субота)
10:00
ЯВКА ОБОВ’ЯЗКОВА.
Членам ГО «Поступ», які не проживають
в київському регіоні, пропонується
передати доручення на представлення
інтересів на загальних зборах.
м. Київ, вул. В. Васильківська, 57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»)
Товариство «Знання»

Имел беседу с одним небольшим
предпринимателем.
И опять слышу заезженную глубокую
мысль: «Я плачу налоги, это и есть
реализация моего гражданского
долга. Я создаю рабочие места - этим
я приношу пользу стране!»
На мой вопрос, в чем тогда разница
между ним и предпринимателеминостранцем, который тоже платит
налоги и тоже создает рабочие
места, мой собеседник разволновался,
фыркнул и перестал общаться.
Максим Твердохлеб
Глава Совета ГО «Поступ»
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ИТОГИ ОПРОСА ПО ДОКТРИНЕ «ПОСТУПА»
К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
Проведен опрос по поводу того, какой из шести основных вопросов нашей Доктрины следует
разобрать в первую очередь, чтобы добиться единого, монолитного понимания сути нашего
общего пути. Именно этот вопрос предполагается сделать основным на Общем собрании, что
состоится 17 октября 2015 года.
Вот следующие итоги опроса:
№
п/п

Процент поступовцев, которые предложили
рассмотреть данный вопрос

Раздел доктрины «Гражданская республика»

1

Почему «Поступ» против демократии

7%

2

Три условия изменения системы власти

2%

3

Технология прихода к власти

44%

4

Сущность Гражданской Республики

9%

5

Главные реформы «Поступа»

16%

6

Стратегия и тактика поступовского
гражданского движения

9%

Вот такие результаты мы имеем по данному опросу.
Как видим, вопрос по технологии прихода к власти
вызывает наиболее живой интерес. Таким образом,
темой Общего собрания «Поступа» 17 октября 2015
года будет ТЕХНОЛОГИЯ ПРИХОДА К ВЛАСТИ. Вторым
по поддержке оказался вопрос – Главные реформы
«Поступа». Это очень хорошо. Потому как у нас уже
есть мысли не только о том, как прийти к власти, но и
что там делать, когда мы туда придем.

Подведем итог. Тема общего собрания – ТЕХНОЛОГИЯ ПРИХОДА К ВЛАСТИ и Общее собрание будет
полностью ему посвящено. Но если после всестороннего освещения данного вопроса и его обсуждения останется время, то начнем 5-й вопрос (Главные
реформы «Поступа»).
Кирилл Соколов
член Исполкома ГО «Поступ»

ПРО КОНЦЕПЦІЮ РОЗВИТКУ СЕКТОРУ
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Вивчив Концепцію розвитку сектору
безпеки і оборони України і
Воєнну доктрину України (Стратегію
воєнної безпеки України), які
викладені на сайті МО України.
Як воєнний експерт. Що я маю вам сказати.
Попередньо.
Їх писали ті самі люди, що і попередні концепції і
доктрини. Результат від попередніх писанин ви знаєте.
2. Їх будуть впроваджувати ті самі люди, що і попередні
концепції і доктрини. Результати впроваджень ви
знаєте.
3. Обіцяють поглиблювати, поширювати, оптимізувати,
зміцнювати,
вдосконалювати,
налагоджувати,
покращувати, модернізувати, переходити на стандарти,
реформувати.

1.

Ви залишаєтеся так само
безпорадними із рожевими
сподіваннями, що мусора захочуть
героїчно гинути, щоб вас захистити.
За змістом.

1. Ані громадянин, ані громада для них не є суб’єктами

захисту країни. Нема і згадки про те, що громадянин має
право взяти зброю і давати відсіч ворогу. Себто, якщо
до вашого містечка, як до Слов’янська, увійде чергова
банда, ви залишаєтеся так само безпорадними із
рожевими сподіваннями, що мусора захочуть героїчно
гинути, щоб вас захистити.

2. Про масову загальну військову підготовку громадян

до захисту країни не йдеться.
3. Про територіальну оборону згадується, але їхня
територіальна оборона це не та, що швейцарські
резервісти або естонський Кайтселійт. Їхня
територіальна оборона -то резервні загони внутрішніх
військ (зараз їх назвали НГУ), себто спрямована не
проти агресора, а проти свого населення.
4. Про участь ГО щось там трішечки згадано, з нами
можуть в чомусь радитися. Якщо захочуть. А не захочуть
- не будуть. Ймовірно, будуть радитися з тими, що багато
років засідають в Громадській Раді при МО. Ви щось
чули, що ті члени громадської ради при МО зробили для
зміцнення оборони країни, які результати отримали? Я
не чув.
Тому навіть не напружуйтеся читати ті багато літер,
що роблять вигляд з себе доктрини і концепції. Я вам
майже все суттєве виклав.
Важливо! Там нема чіткого означення, чим війна
відрізняється від військового конфлікту!
Це для того, щоб шоколадні, газові, металургійні,
зернові та інші барони могли не оголошувати ворогу
війни або нам воєнного стану, навіть якщо танки ворога
вийдуть до Дніпра і Одеси.

P.S.

Ну так, визнали ще нарешті, що москалі нам не
друзі. То єдиний позитив від тих паперців.
Святослав Стеценко
голова ГО «Київський легіон»

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» №18,
ЩО ВІДБУЛОСЯ 21.09.2015 р.
На засіданні були присутні 9 членів
Виконкому (при кворумі 9):
Замурій Л.Г., Муляр А. М., Соколов К. А.,
Солодкий С.М., Тацій Д.М., Твердохліб М.М.,
Хлиптун А. А., Черниш О.В., Чубко Д.Г.,
Шевченко В.А.
Також був присутнім Лемешко Д.І.
Були відсутніми за об’єктивних обставин:
Доненко Т. М., Кравченко О.Г., Малихіна
Н.А., Нестеренко О.А., Ткаченко І.В.,
Троянова-Малош Н.М.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Секретар засідання: Чубко Д.Г.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. До наступного засідання Виконкому ГО
«Поступ» Соколову К.А. та Чубко Д.Г. надати
свої пропозиції щодо подальшого перебування
у лавах ГО «Поступ» Котка О. та Биковця І.
відповідно.
2. Соколову К.А. та Кравченку О.Г. організувати
завершення опитування щодо вибору теми
порядку денного для Загальних зборів ГО
«Поступ» (17 жовтня 2015р.). Соколову К.А.
підготувати публікацію у газету «Поступінформ»
стосовно результатів опитування.
3. З 28 вересня до 5 жовтня 2015 року провести
першу частину опитування щодо присутності на
Загальних зборах ГО «Поступ», що відбудуться
17 жовтня 2015 року. Тим, хто мешкає поза
київським регіоном, необхідно передати
довіреності. Відповідальні Ткаченко І.В. та
Малихіна Н.А.
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ»
заплановано провести в понеділок 05.10.2015 р.

НАШИ ЛЮДИ
Виталий
Дмитраш
Родился в 1984 году в городе Вишнёвый, где и
проживаю. В 2006 году закончил Государственную
налоговую Академию Украины и получил высшее
юридическое образование. В этом же году находился
на стажировке в Государственной исполнительной
службе, по итогу имею пять лет опыта работы
на государственной должности. После ухода из
рядов госслужащих, и в данное время занимаюсь
управленческой деятельностью и оказываю
юридические услуги по направлению «взыскания
долгов, вселение и выселение на площади».
Проявляю повышенный интерес к спорту.
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