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В єднанні – сила!

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ УКРАИНЫ
Наша общественная организация «Поступ»
достигла уже достаточно высокого уровня
своего развития. Этот уровень заставляет нас
начать действия по реализации всех наших
заявленных целей в масштабах целого государства.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
КАКИМ ПУТЕМ ПОЙТИ?
Мы считаем, что общественная организация
«Поступ» может и должна стать примером.
Должна стать для граждан показательным примером того, что можно и нужно объединяться в
большие и малые организации. Объединяться
для того, чтобы достигать, защищать и отстаивать свои собственные гражданские интересы.
До тех пор, пока политические партии, политики
и все государственные структуры находятся под

ского государства нового типа. Государства, которое бы развивалось в интересах большинства
населения, а не маленькой прослойки олигархического бизнеса и тех, кто ему прислуживает.
Механизм такого объединительного процесса
представляется примерно таким:
• Создается ядро. В это ядро должны войти
общественная организация «Поступ» и несколько других объединений граждан. Эти
объединения должны быть независимы от «Поступа» (что принципиально!) и должны придерживаться в своей деятельности таких же
принципов, как и общественная организация
«Поступ».
• Указанное ядро согласовывает единые принципы взаимодействия.
• На основе указанного ядра начинает регу-

Проблему длительного и удовлетворительного социального строя можно решить, только объединив мощь Римской империи с идеализмом Божьего Города
св. Августина. Б. Рассел
контролем олигархии, дело обеспечения гражданских интересов среднего класса в нашей
стране касается только самого среднего класса.
На сегодняшний день средний класс это: все
работники всех правоохранительных органов,
армии, работников социальной сферы, науки,
культуры, образования и медицины, государственных служащих, менеджеров нижнего и среднего звена, а также большинства малых и
средних предпринимателей.
ЗАДАЧА №1
Оказывать методологическую помощь гражданам нашей страны в процессе объединения в
свои собственные общественные организации.
ЗАДАЧА №2
Начать объединительный процесс всех реально существующих объединений граждан в
единое Гражданское движение.
По выполнению первой задачи у нас особых
трудностей нет. Общественная организация
«Поступ» прошла полностью весь путь роста от
небольшой группки людей в достаточно влиятельную гражданскую структуру. И это при абсолютном отсутствии какой-либо поддержки
власти или каких-либо олигархических структур.
А вот с выполнением второй задачи дело обстоит сложнее. Это дело для нас новое. Мы
должны организовать массовое объединение
объединений граждан Украины для достижения
общей, единой цели – построения Граждан-

лярную деятельность рабочий орган – Гражданский Совет. В Гражданский Совет должны
быть делегированы представители тех общественных объединений, которые будут иметь желание работать совместно и будут
соответствовать базовым принципам Гражданского движения.
• На Гражданском Совете утверждается единая цель Гражданского движения. Мы должны
добиться того, чтобы цели создаваемого Гражданского движения были идентичными пяти
главным целям общественной организации «Поступ»:
1. Установление Диктатуры Закона в Украине.
2. Создание Сильной Экономики страны, ориентированной на малое и среднее предпринимательство.
3. Стимулирование Активной Жизненной позиции.
4. Стимулирование Активной Гражданской
позиции.
5. Возрождение и поддержание моральных,
духовных и патриотических ценностей.
Конечно, общие цели могут быть расширены,
но мы не должны допускать их сужения.
Гражданский Совет разрабатывает и согласовывает: единую кадровую политику Гражданского
движения,
принципы
единого
финансирования и управления, принципы взаимодействия с политическими силами, единую
информационную политику и другие необходимые основообразующие принципы.
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Новини «Поступу»
• До складу ГО «Поступ» вступив Левандовський В.В. (рек. Ю. Гацюк).
• На середу 18 червня заплановано розглянути питання створення Громадянського руху
(об'єднання об'єднань). Заключне обговорення. Початок о 19:00 в офісі організації. Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 25 червня призначені Загальні
збори громадської організації "Поступ". Присутність всіх членів організації особисто є
ОБОВ'ЯЗКОВОЮ.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Лупіна Олександр Миколайович (10 червня)
Котко Олександр Артурович (10 червня)
Буряк Олександра Миколаївна (12 червня)
Левицький Євген Валентинович (12 червня)
Шевцова Олена Миколаївна (12 червня)
Редько Олексій Валентинович (12 червня)
Плужник Василь Григорович (12 червня)
Для себя сниму 2-комнатную квартиру или
часть дома в любом районе Киева. Порядок и чистоту гарантирую. Рассмотрю все
варианты. Член Поступа – Сивач Андрей,
м.т. (067) 756 4814, (066) 684 3515

Продається приватизований садовий
участок площею 6 соток поблизу села
Мотовилівка. Їхати 40 хвилин електричкою. На участок підведений газ.
Ціна договірна. Контактна особа:
Наталія Воронцова. Тел.: 8 (097) 196-14-95
Приватна фірма, яка займається інвестиційними проектами, запрошує на постійну
роботу Головного бухгалтера. Повний робочий день. Заробітна плата гідна професіонала. Контактна особа Когут Лідія
(+380 67) 509-30-65.

После того, как будут согласованы все основные принципиальные позиции, необходимо
будет учредить Гражданское движение, как легитимное объединение объединений граждан.
Легализация такого Гражданского движения
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ УКРАИНЫ
может быть сделана на основе договора. После
того, как договор будет подписан, необходимо
будет начать работу по расширению состава
участников Гражданского движения. Каждый
новый участник Гражданского движения должен
соответствовать единым общим критериям.
Если потенциальный участник не будет соответствовать таким критериям, то ему должно
быть предложено осуществить ряд необходи-

(Начало на стр. 1)

мых организационных мер, после выполнения
которых, он имел бы возможность присоединиться к Гражданскому движению.
Участниками Гражданского движения
Украины могут быть только юридически оформленные объединения граждан.
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

ЮРИДИЧНИЙ ЗАХИСТ
І знову таки нагадуємо,
що в першій редакції програми організації «В Єднанні – сила!» було
виокремлено п’ять основних направлень діяльності: захист, праця,
бізнес, здоров’я та дозвілля. Нагадуємо, що ці
напрямки на сьогодні вже працюють. І наше завдання – їх підтримувати та розвивати надалі.
В одному з попередніх номерів газети в
розділі «ЗАХИСТ» були розкриті питання технічного
захисту громадян (компанія «Спутник-Крым»), був
також матеріал і щодо питань боргів (компанія
„Агенство по управлению задолженностью”). На
сьогодні ми пропонуємо ознайомитися з іншою
складовою частиною напрямку “ЗАХИСТ” – юридичною. Цей напрямок ми спробуємо розкрити за
допомогою припоступівської юридичної фірми «Захист економічних відносин суспільства – З.Е.В.С.».
Основною метою створення фірми є юридичний захист прав та інтересів громадян.
Хто на сьогодні в нашій державі здійснює юридичний захист?! До Ваших послуг можуть бути адвокати, юристи, правознавці та ін. Але щоб там в
житті не сталося, в будь-якому випадку, будь то

юридичні, економічні, сантехнічні проблеми, краще
за все звертатися до професіоналів, знавців своєї
справи. Це, в першу чергу, допоможе Вам уникнути здійснення типових помилок. А по-друге, надасть змогу оцінити проблему зі сторони і
порадити щляхи її вирішення.
Як приклад, можу поділитися досвідом освіченого юриста за фахом, який сьогодні є народним
депутатом України, до думки якого бажано прислухатися. Які б проблеми не сталися в даного
юриста (дорожньо-транспортна пригода, прийняття спадщини, представлення інтересів в суді),
він вважає за необхідне, що завжди і робить, звернутися за допомогою до свого адвоката, хоч сам
є досить досвідченим юристом і адвокатом. Він
це пояснює просто: в такому разі стороння особа
може стати над проблемою, а значить і помилок
буде менше. Це шлях об’єктивної оцінки, що призводить до вирішення проблеми.
Кожний сам вирішує, як чинити! В разі виникнення будь-яких питань звертайтеся в будьякий день тижня. А якщо будуть відповідні
обставини, то і в будь-яку годину ночі.

Анна Сіра,
керівник ЮФ «З.Е.В.С.»
332-7686, 8-097-604-43-27

СЛАВЯНСКИЙ КУПОЛ
Уважаемые Поступовцы! В рамках направления "Восстановление и поддержания моральных,
патриотических и духовных ценностей" был сделан первый практический шаг. Было получено
свидетельство о регистрации поступовского
благотворительного фонда "Славянский Купол".
Одним из основных направлений деятельности
этой благотворительной организации предусматривается организация помощи детям-сиротам,
детям лишенных родительской опеки, беспризорным детям. Вторым основным направлением дея-

тельности предполагается помощь престарелым
одиноким гражданам. Приглашаем поступовцев и
непоступовцев принять участие в этом проекте,
любой помощи будем рады.
Координатор направления Костин Игорь,
тел.8-067-935-87-16. Президент благотворительного фонда "Славянский Купол" Выговский
Виталий, тел. 8-097-333-30-80

Игорь Костин,
член Совета «Поступа»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ № 13 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП», ЩО
ВІДБУЛОСЯ 9 ЧЕРВНЯ 2008 РОКУ

На засіданні були присутні 21 член Виконкому
(при кворумі 13).
Були відсутні за об'єктивними обставинами:
Гриценок О., Костін І., Соколов К. і Шевченко В.
Секретар засідання: Гацюк Ю.
Ведучий засідання: Твердохліб М.
На засіданні Виконкому була присутня Гоголь С.
На засіданні Виконкому було вирішено:
1. Провести робочу зустріч з представниками
МВС з метою врегулювання питання (ситуація
з Бондарем) мирним шляхом.
2. Почати публікувати в газеті «Поступінформ»
і на Інтернет Порталі організації «Поступ» фото
порушників Правил дорожнього руху (у момент
здійснення порушень), після чого направляти
газети у відповідні органи МВС України.
3. Завершити збір даних у справі про Реєстратора (стаття «номер 28»). Консолідацію
даних здійснює член Виконкому А. Сіра. Після
зведення думок членів Виконкому, на черговому засіданні Виконкому необхідно буде визначитися з подальшими діями організації.
4. Попередити всіх членів організації «Поступ»,
які мають заборгованість по сплаті членських
внесків більше трьох місяців, що на наступному засіданні Виконкому буде розглянуто питання про їх перебування в організації
«Поступ».
5. Черговий контрольний номер газети «Поступінформ» випустити після проведення Загальних зборів організації (25 червня 2008г.).
6. Був розглянутий хід реалізації Громадянської справи №1 (справа Гоголь). Вирішено
підготувати відповідну публікацію в газеті «Поступінформ».
7. Питання по розгляду справи «Суддя хам»
вирішено зняти з порядку денного для проведення додаткової підготовки.
8. У спеціальному номері газети «Поступінформ» вирішено коротко опублікувати дані про
основні нововведення в організації «Поступ» за
минулий рік.
9. В рамках підготовки до Загальних зборів (25
червня 2008 року) обговорили організаційні
питання.
Наступне засідання Виконкому призначене на
вівторок 17 червня 2008 року.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
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