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Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство «Знання»

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

БАТОВ СВЯТОСЛАВ - ЧИ ГІДНИЙ ВІН БУТИ ДЕРЖСЛУБОВЦЕМ?

Я З 2003 РОКУ
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ГО «ПОСТУП»
ДО ПРЕМ`ЄР-МІНІСТРА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ГРОЙСМАНА

Наша громадянська організація «Поступ» публічно висловлює свої погляди.
Ми розуміємо, що не всім вони до вподоби. І іноді отримуємо негативну чи
ВИДАЄТЬСЯ
брутальну критику. Але ми розуміємо, що це кажуть звичайні люди. І тут питань
З 2003 немає.
РОКУ Ми не з цукру зроблені і від такої полеміки свідомість не втрачаємо.
Але, коли з'являється державний службовець і починає нас ганьбити публічно,
то виникає просте запитання – а навіщо нам в країні службовець, який отримує

зарплатню за наші податки та має нахабство щось теревенити проти нас в
непристойній формі? Тут, мабуть, питання риторичне.
Так ось, приклад такого чиновника. Причому не просто чиновника, а працівника
Міністерства інформаційної політики.
Пропонуємо розглянути його перли. Ситуація сталася під час обговорення ось
цього нашого посту в Фейсбуці «ЧЕМ ПОСТУП ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СЕКТЫ»
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БАТОВ СВЯТОСЛАВ - ЧИ ГІДНИЙ ВІН БУТИ ДЕРЖСЛУБОВЦЕМ?
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Коли пан Святослав Батов побачив, що ми налаштовані серйозно, то швидко видалив всі свої пости.
Але ми скріншоти не горять! Усі оригінальні скріншоти діалогу знаходяться на сайті організації тут.
Вимагаємо від Вас, шановний пане Прем'єр-міністре, підняти це питання
перед Міністром інформаційної політики паном Стецем Ю.Я. Вимагаємо від
зазначеного Міністерства висловити свою принципову позицію з цього питання.
Якщо Міністерство погоджується із такими діями свого працівника, то нехай
відверто це скаже. А якщо, як ми передбачаємо, не погоджується, то пропонуємо
Міністру вибачитись перед громадянською організацією «Поступ» за поведінку

свого працівника. А щодо самого працівника, то підняти питання про його
профнепридатність та повідомити нас про це рішення.
Кожен чиновник має зрозуміти, що він працює для громадян і отримує зарплатню
від громадян. І нам не потрібен жоден чиновник, який цього не розуміє!
Чекаємо на відповідь на поштову адресу: ГО «Поступ», 04119, м. Київ, а/с 113

ЗАДАННЫЙ ВОПРОС УТРАТИЛ СВОЮ
АКТУАЛЬНОСТЬ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬДЕСЯТ НАЗАД

Организации «Поступ» задали вопрос вопрос
«МЕНЕ ЦІКАВИТЬ, ВИ ЗА СОЦІАЛІЗМ ЧИ ЗА
КАПІТАЛІЗМ?» Отвечаем:
Михаил Марченко
член ГО «Поступ»

Практически
любая
форма
современного
государственного устройства включает в себя и элементы
капитализма, и элементы социализма. Идеальный вариант
в правильном балансе разных, но наиболее эффективных
механизмов. Изображение имеет долю истины, ведь
государство распределяет ресурсы в обществе сообразно
решениям властей и законодательству. Но в то же
время изображение является и гипертрофированной
провокацией, поскольку далеко не всегда нужно

использовать силу - часто общество само готово к более
гуманному распределению ресурсов.
В США, к примеру, есть бесплатные библиотеки, во
Франции бесплатное высшее образование, в Канаде медицинское обслуживание с мизерной платой за него,
включая дорогостоящие хирургические операции. В
Норвегии капитализм тесно переплетён с гуманным
социализмом.
_____________________________________________

ПРОСТО ПРО
ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ
При Громадянській республіці робота
делегата на будь-якому рівні повинна
оплачуватись державою.
Рівень оплати залежить від кількості
йому делегованих повноважень.
Наприклад, одне повноваження коштує
10 грн, а у делегата 100 делегованих йому
повноважень.
Отже, зарплатня складає 1000 грн.
Тобто, чим вищий рейтинг довіри до
делегата, тим краще він живе.
І саме головне, делегат ходить
працювати в Раду щодня, як на звичайну
роботу, а не так, як наші депутати сьогодні.
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