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За Громадянську Державу!

СИЛЬНА ЕКОНОМІКА, ОРІЄНТОВАНА НА МАЛИЙ
ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС: «ЩО РОБИТИ?»
На запитання хто
винен в тому, що ми не
маємо сильної розвиненої економіки відповідь є
очевидною: ми самі. Бо
саме ми як представники
цієї держави припустились того, що ніхто з так
званої влади не опікується ані Українською економікою в цілому, а ні малим та середнім бізнесом зокрема.
І оскільки ми, в широкому розумінні цього
слова, допустили цю ситуацію, то саме нам, в
даному випадку активним членам Українського
суспільства, і вирішувати цю проблему. А для
вирішення будь-якої проблеми потрібен чіткий
та конкретний план дій. Саме для формування
такого плану і проводилося в середу 28 лютого
обговорення в рамках реалізації другої магістральної задачі «Поступу» – побудова сильної
економіки, орієнтованої на мале та середнє підприємництво!
В ході обговорення було прийнято рішення,
що в рамках введення такого офіційного статистичного показника як частка малого та середнього бізнесу у ВВП країни та з огляду на
отримані відповіді Держкомстату та Мінекономіки, необхідно з’ясувати конкретну посадову
особу та/або державний орган, від яких залежить введення такого або будь-якого іншого по-

казника. Після цього, використовуючи усі дозволені засоби громадського, громадянського
та політичного впливу, наполегливо переконати
їх у необхідності введення такого офіційного статистичного показника, як частка малого та середнього бізнесу у ВВП країни.
Тільки після введення вказаного показника
з’явиться можливість відстеження ефективності
будь-яких дій, направлених на розбудову економіки, орієнтованої на малий та середній бізнес, як гаранта фінансово-економічної
могутності нашої держави.
Також вперше в історії нашої організації ми
прийняли рішення приступити до створення
комплексної програми дій, направлених на розбудову економічної моделі, орієнтованої на
малий та середній бізнес.
Звісно, в нашій державі репрезентованих програм розвитку було більш ніж багато. Проте ми
завжди підходили до створення програм та планів, враховуючи принципову позицію ПОСТУПу
– обов’язкове виконання взятих на себе зобов’язань та досягнення поставлених задач. І
саме така позиція є запорукою нашої діяльності
і перемоги!

Ігор Мотузка, член Виконкому «Поступу»,
координатор напрямку Сильна Економіка,
представник «Поступу»
у Верховній Раді України

Для граждан гораздо полезнее, когда процветает все государство в целом,– а не
когда отдельные люди преуспевают, целое же разрушается.
(Фукидид, греческий историк, ок. 460 – ок. 400 до н.э.)

ДАЕШЬ 10 ТЫСЯЧ!
В 268 номере главный
редактор
«Поступинформа» Юрий Гацюк
писал о том, кому нужен
большой тираж. Хочется
немного добавить о важности сего рубежа, поставленного
нашей
организацией не так давно.
Массовое издание однозначно становится
влиятельным. Ведь аудитория, читающая газету,
доверяет ей. Знакомя людей с информацией о

нашей деятельности, наших взглядах и принципах, мы увеличиваем количество борцов за нормальную жизнь в нашей стране. Замечу – не тех,
кому хочется нормальной жизни, а тех, кто готов
приложить усилия для ее достижения. В данный
момент нашу газету в основном читают члены
организации. И только небольшое количество
людей – те, кто находится в информационном
поле организации и те, кто лично знакомы с поступовцами. Однако можно предположить, что
людей с похожими на наши идеалами, людей,
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Новини «Поступу»
• На 11 лютого 2009 р. – Активна Громадянська Позиція: поточний стан справ щодо розвитку напрямку.
• На 18 лютого 2009 р. – відновлення та підтримання Моральних, Духовних та Патріотичних цінностей: поточний стан справ щодо
розвитку напрямку.
• На середу 25 лютого заплановано продовження обговорення Моделі громадянської
держави: основні засади соціальної політики.
• На середу 4 березня намічено обговорити
поточний стан справ в розвитку напрямку Диктатура Закону.
• В середу 11 березня заплановано провести
обмін думками щодо стану справ в напрямку
Сильна Економіка.
• На середу 18 березня в межах напрямку Активна Життєва Позиція планується провести
тренінг з навичок управління.

Заходи по середах відбуваються
о 19:00 за адресою: вул. Велика
Васильківська (Червоноармійська),
57/3, товариство «Знання», кімн.
317 або 318 (біля ст. м. «Республіканський стадіон»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Клочка Олександра Андрійовича (1 лютого)
Павловську Олександру Олександрівну (1 лютого)
Кузьменка Олега Ігоровича (4 лютого)
Вигівського Віталія Степановича (5 лютого)

Для проведения благотворительных
акций благотворительному фонду

«Славянский купол»
необходима финансовая поддержка.
Всем, кто не безразличен, кто желает помочь фонду, просьба обращаться к Выговскому В. (тел: 8
(068) 123-40-60), Костину И. (тел:
8(067) 935-87-16), или перечислять денежные средства на р/с №
2600522014093 ЗФ ВАТ КБ
«ХРЕЩАТИК» МФО 322595

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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согласных с нашими целями, намного больше.
Значит, мы просто обязаны знакомить их с
нашей деятельностью, чтобы показать всем возможность изменений, и организовать таких
людей вокруг себя. Итак, массовое издание поможет нам захватить информационное поле и
получить массы единомышленников, соратников! С чего начинать поход к тиражу 10 000? С
элементарного. У каждого из нас есть знакомые,
друзья, партнеры, родственники, с которыми мы
регулярно общаемся лично или посредством
электронной почты.
Среди этих людей ведь обязательно есть нужные нам люди. Донесение до них информации о
«Поступе» является очень важным для всех нас.
И если не все мы умеем доступно и понятно

налажена рассылка в государственные органы,
общественно-политические организации, бизнес-структуры и знаковым личностям. Чиновники, наши коллеги, те, кто может помогать
нам, кто влияет на жизнь в стране, кто борется
за позитивные перемены и даже те, кто ведет
себя недобросовестно – пусть все знают, что
мы есть и будем надежной защитой для одних
и страшным сном для других.
При условии выполнения поставленного рубежа мы можем быть уверены в значительном
увеличении популярности и влиятельности не
только газеты «Поступинформ», но и всей организации „Поступ”. Победа будет за нами!

рассказывать о деятельности организации, то
присылая газеты, мы помогаем человеку вникать в суть поднимаемых вопросов, видеть доказательства и показатели нашей деятельности.
Если каждый из поступовцев найдет возможность отправлять газету пятидесяти людям, это
будет означать возрастание тиража газеты до10
тысяч только на первом этапе. Как уже проверено, те, кому тематика газеты будет интересна,
сами перешлют таким же «небайдужим» людям.
Однако здесь важно помнить – нам не нужно
достичь результата за счет рассылки кому попало. Лучше отправлять меньшему количеству
людей, но быть уверенным, что получатели с Тарас Доненко,
член Исполкома «Поступа»
нами «на одной волне».
Параллельно с такой рассылкой должна быть

БУДУЄМО НАШЕ СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ ВЖЕ ЗАРАЗ!
Хочеться з читачами
газети «Поступінформ»
поділитися думками про
наболіле. Мої слова, в
першу чергу, стосуються
не активної частини членів організації, мої слова
– це прохання замислитись і переосмислити.
Зараз в діяльності організації відбувається багато нового. Нас позбавили права
користуватися офісом в підвальному приміщенні по Лабораторному провулку. Для забезпечення діяльності організації виникла
необхідність тимчасово орендувати приміщення в товаристві «Знання», за яке доводиться платити досить не малі кошти з
бюджету ГО «Поступ». А значна кількість
членів нашої організації не розуміє, або не
хоче розуміти, що бюджет формується виключно із обов’язкових та додаткових внесків членів «Поступу». Що значить –
невчасна сплата вами коштів ставить під
загрозу нормальну діяльність організації.
Звичайно, Рада організації та Виконком в
критичній ситуації вирішать проблему власноруч, це мабуть розуміють і боржники зі
сплати внесків, які безвідповідально ставляться до одного з пунктів Принципу Міні-

мальної участі. Висновок – вчасна, саме
вчасна, а не взагалі сплата членських внесків дасть змогу, в тому числі, вчасно сплачувати кошти за оренду приміщення, в
якому проводяться заходи по середах.
Орендуючи приміщення, в якому може розміститися до 60 осіб, ми маємо таку «картину» –
відвідують заходи зазвичай 20 – 30 осіб. Що ж
виходить? Окремим членам організації абсолютно байдуже, що вони не беруть ніякої участі
(крім мінімальної) у розвитку організації, що до
кожної середи готується група підготовки, що
витрачаються гроші на оренду і т.д. Саме по середах проходять обговорення різних важливих
питань з розвитку та поточної діяльності ГО «Поступ», а можливо саме Ваша думка чи пропозиція могла б дати серйозний поштовх вперед.
Час вже зрозуміти, що лише працюючи
всі разом, ми зможемо досягти нашої мети
– побудувати ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ,
державу нового зразка, в якій буде зручно
жити нам. А виходить так, більшість думає,
що нехай вони там рухаються і витрачають
власний час, сили та гроші, а я посиджу
дома перед телевізором, я ж член організації і значить теж брав участь. Але необхідно
пам’ятати, що як ви ставитесь до організації, так і організація рано чи пізно поставиться до вас. Саме через вашу

бездіяльність, яку ви пояснюєте зайнятістю
на роботі, сімейними проблемами, втомою
і т.д. наша організація не рухається
швидше, а значить втрачає найголовніше і
найдорожче – час. Кожному дана рівна
кількість часу (24 години на добу та 365 діб
на рік) і кожний витрачає цей час посвоєму. Проблема не в тому, що не вистачає часу, а проблема в пріоритетах його
використання. Так давайте діяльність в ГО
«Поступ» поставимо хоча б в першу трійку
важливих задач. Адже ми, активні члени організації, будуємо спільне майбутнє не
тільки для себе, а і для вас.
Запрошую всіх активніше відвідувати заходи
по середах. Ваші думки, ідеї та пропозиції потрібні для нашого спільного руху. Не будьте пасивні, проявляйте Активну Громадянську та
Життєву Позицію.

Сергій Солодкий,
заступник голови Виконкому «Поступу»,
координатор напрямку
Активна Життєва Позиція
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