
Програмна мета -
Маніфест "КРОС ДІЙ":
ефективна держава через систему інтерактивних народних груп.

* * * Суспільне значення * * *
Розвиток громадянської свідомості українців в напрямках:
1) висвітлення ролі політичних партій як початку ефективної народної держави;
2) широке залучення громадян до діяльності в політичних партіях;
3) створення зразкової народної партії.

* * * Наші запитання * * *
1. Хто висуває кандидатів на вибори? - Так, це партії. А який вплив ми маємо на партії? - Так,
ніякого.
2. Хто формує Парламент? Хто висуває Президента? - Так, це партії. - А яка з них виконує наші
накази? - Так, ніяка, тому що ми для них безпартійні.
3. Чому внутрішня діяльність партій - найбільш прихована тема українських політиків? - Тому що
саме через партії вони висувають потрібних їм людей, тому що в Україні партійна система
створювалась підкупом і підробкою на потребу олігархічних груп**

* * * Наши вимоги * * *
1) ми вимагаємо, щоб народ керував партіями, бо партії керують парламентами, і так прийнято в
развинутих демократичних країнах;
2) ми, прості люди, будемо наказувати партіям, що їм робити, а для цього ми маємо право вільно
входити в їх состав, без перешкод, без зайвих обмежень, без надмірних обов'язків, і зовсім
близько до наших осель.
3) ми вимагаємо, щоб державні гроші, яки отримують партії, витрачались на роботу з місцевими
громадами замість витрат на рекламу.
4) ми вимагаємо, щоб витрати на рекламу політичної партії не перевищували 10% від загальної
суми партійних витрат, щоб діяльність партій була більш практичною, ніж показовою;
5) ми вимагаємо відкритої детальної звітності партій про доходи та витрати, про суми
персональних внесків по кожному партійцю і по кожному спонсору, про витрати по кожної
операції, ми аналізуємо і вирішуємо як залучати гроші і як їх витрачати, в тому числі на
благодійну і просвітницьку діяльність;
6) ми вимагаємо відкритих партійних списків - відкритої партійної черги кандидатів до органів
влади всіх рівнів, відкритого змагання кандидатів всередині партій.

* * * Наші цілі * * *
1) ми створюємо партію, яка народжується від широкої народної ініціативи;
2) ми створюємо партію яка контролює Парламент, висуває Президента, формує уряд, впроваджує
зміни до Конституції.
3) ми створюємо партію, яка контролює місцеву владу;
4) ми створюємо партію яка спрямовує країну на розвиток згідно з нашими стратегіями і
щорічними планами;
5) ми формуємо бюджети всіх рівнів в тісному зв'язку зі щорічним планом і стратегією
розвитку;
6) ми надаємо приклад демократії для всіх інших українських партій.
7) ми створюємо партію, яка керується народним з'їздом.

* * * Наші ідеали * * *
Кожна людина має право на щасливе життя. Люди допомогають один одному, і це наближає
нас до щастя.
Допомога - важлива справа. Серед нас є ті, хто об'єднують інших, щоб робити важливу справу.
Нас багато. Ми поряд. Ми допомогаємо.



Ми визначаємо, що має робити держава. Ми звільняємо посадовців, якщо вони нас не
влаштовують. Ми надаємо накази і затверджуємо керівників.
Ми - партія, що народжується від народу.
Народ головніше за лідерів.
Партія - це народ.

* * * Наше ім'я * * *
Партія, що скоро народиться, отримує своє ім'я від самого народу. Наше ім'я буде приємно чути,
воно наповниться змістом від наших справ.

* * * Наші лідери * * *
Вони серед нас. Їх багато. Вони, як ми. Вони сильні і чесні. Вони підкоряються волі партії. Вони
докажуть, що здатні виконувати наші завдання. Ми самі вільно їх обираємо.

* * * Наші дії * * *
"Від слов до діла" - якщо це про Вас, якщо Ви віддані Україні, і в цілому підтримуєте зазначене
вище, то скажіть "так", і вважаємось однопартійцями. Це наш маніфест. Прошу поширити.
Далі буде:
(1) публікація і поширення Маніфесту "КРОС ДІЙ" в групах підтримки.
(2) презентація ініціативних груп за типом нейронної соціальної мережі (nesonet)*, створення

оргкомітету - до 31.05.2018;
(3) визначення довгострокових цілей, основних засад, стратегії широкого партійного будівництва,

принципів і способів самофінансування, найближчих цілей, проекта Програми, проекта Уставу
партії - до 30.06.2018.
(4) швидке подальше поширення ініціативних груп для створення партії на принципах

народного представництва, підготовка і проведення установчого народного з'їзду - до 31.08.2018;
(5) работа в районах, поширення партії в усіх куточках країни, розробка національної стратегії і

національного плану дій, проведення другого національного народного з'їзду партії - до 31.12.2018
- затвердження національної стратегії і національного плану дій, окреслення курсу підготовки до
президентських і парламентських виборів.

Далі буде.
Збираємо однодумців, просимо поширити.
Щастя Україні.

* nesonet - neural social network - нейронна соціальна мережа - елементи колективного розуму і
штучного інтелекту - мобілізує людей на вирішення складних проблем; має властивості:
стабільність, оперативність, послідовність і креатив - учасники формують 8 груп, пов'язаних між
собою подібно до простої нейронної мережі.
Запрошуємо прийняти участь.

** партійна система створювалась підкупом і підробкою на потребу олігархічних груп - про це
детальніше аналітична стаття "Людина, що грається": політичні партії в Україні" в газеті Дзеркало
Тижня No 12 від 31.03.2018, автор - політолог Марія Кармазіна,
https://m.dt.ua/internal/lyudina-scho-grayetsya-politichni-partiyi-v-ukrayini-273771_.html


