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Новини «Поступу»
ГРАЖДАНСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ:

НАША ЦЕЛЬ – ГРАЖДАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Основные критерии
Гражданского государства
Гражданское государство – это государство,
которое учитывает интересы всех его граждан.
Гражданское государство – это государство, в
котором работает принцип гражданской ответственности граждан перед своим государством.
Целью Гражданского государства есть первоочередное обеспечение интересов граждан Украины.
В Гражданском государстве уровень обеспечения гражданских прав гражданина должен зависеть от степени его гражданской активности.
Права на труд, бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, социальную защиту,
свободу предпринимательской деятельности гарантируются только гражданам. Не гражданам
Украины гарантируется неукоснительное соблюдение общепризнанных прав человека.

что в проведении социальной политики нового
Гражданского государства приоритетными
должны быть следующие три направления:
– народное образование;
– здравоохранение;
– армия и правоохранительные органы.
Принцип соблюдения баланса
гражданских прав и обязанностей
В Гражданском государстве должен соблюдаться
баланс прав и обязанностей граждан. Каждый гражданин должен иметь и выполнять обязанности
гражданина. Только в этом случае он может рассчитывать на соблюдение прав гражданина.
Принцип внешней политики
Основным принципом осуществления внешней политики Гражданского государства должна

В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях, и в речах. В стране, где нет
порядка, будь смел в действиях, но осмотрителен в речах. (Конфуций)
В Гражданском государстве все ветви власти,
включая судебную, зависят только от воли народа
и представляют исключительно интересы народа.
Бизнес в Украине должен быть отделен от государства. Ни один предприниматель не может быть
ни на одной из государственных должностей, в том
числе и выборной. Наличие в собственности у государственных служащих корпоративных прав
предприятий не допускается.

быть защита прав и интересов граждан Украины
в любой точке мира.
Вторым приоритетом осуществления внешней политики должно стать содействие экспансии (продвижению) отечественного капитала за
пределы Украины.

Принцип отношения к собственности
В Гражданском государстве должен действовать
принцип: собственность обязывает перед государством и народом. Чем большим капиталом облаОсновные принципы
дает гражданин, тем выше у него должен быть
Гражданского государства
уровень гражданской ответственности. Учитывая то,
Принцип социальной политики
Общественная организация «Поступ» считает, что прошедшая приватизация в Украине не стала,

НОВИЙ СКЛАД РЕВІЗІНОЇ КОМІСІЇ ГО «ПОСТУП»
Представляємо новий склад членів Ревізійної омства з членами Комісії, ми запропонували
комісії Громадської організації «ПОСТУП» об- їм відповісти на одне питання, а саме: «Що озраний Загальними зборами організації 17 начає «ПОСТУП» у вашому житті?»
червня 2009 року. Для більш глибшого знай-

Руслан Зубишен
Коротко мабуть не вийде...
Почну з історії... Так і не без гордості скажу, що я один із 10 засновників,
хоча тоді, багато років тому, я мало
що розумів... «Поступ» тоді був зустрічами по вечорах, на моїх очах він ріс (і я теж),

ставив собі завдання і виконував їх – маленькі такі
завданнячка... На даний момент це зовсім інший
«Поступ», він може захистити, допомогти в скрутну
годину, з'явились нові люди, енергійні, цілеспрямовані, знають чого хочуть досягти в житті, не хочуть
його прожити марно. І завдання стали набагато серйозніші, та і можливостей значно більше.

• На середу 8 липня заплановано обговорення
подальших кроків в розвитку напрямку Сильна
Економіка.
• На середу 15 липня намічено розглянути
стан справ в розвитку напрямку Активна Життєва Позиція.
• На середу 22 липня планується обговорити
результати роботи та подальші кроки по четвертому магістральному напряму діяльності
«Поступу» – Активна Громадянська Позиція.
• На середу 29 липня планується провести
обмін думками щодо стану справ в розвитку
напрямку Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей та намітити подальші дії.
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
Гончарук Олег Станіславович (6 липня)
Сердюк Катерина Вікторівна (9 липня)
ни актом справедливости, ни привела к формированию социально ответственного капитала, необходимо исходить из следующего: право частной
собственности гарантируется государством, но не
должно быть священным и должно служить для увеличения личного и общественного благосостояния.
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ –
СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Що таке «Поступ» для мене – «Поступ», це те
місце, куди я зникаю раз на тиждень і всі мої рідні та
друзі знають ці дні, нажаль більше часу наразі знайти
не можу. «Поступ» – це сім'я однодумців, які думають по-різному, але мають силу знайти спільну
думку і рішення. «Поступ» – для мене це робота на
майбутнє... і нехай пройде ще років10-15, але результат обов'язково буде – інакше не може бути!
Кожен член «Поступу» ставить собі свою мету, у кожного своє бачення майбутнього, але ми рухаємось
вперед РАЗОМ і саме це вже багато чого означає.
(Продовження на стор. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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НОВИЙ СКЛАД РЕВІЗІНОЇ КОМІСІЇ ГО «ПОСТУП»
Татьяна Иванова
Моё участие в деятельности общественной организации «Поступ» –
это, прежде всего, мой вклад в развитие гражданского движения в
Украине и в создание модели нового
гражданского государства, в котором нам бы хотелось жить и трудиться. А, во-вторых, это приобретение нового бесценного для моей
индивидуальности жизненного опыта и развитие
деловых и личных качеств, которые определяют
активную гражданскую позицию члена организации. Это высокая степень ответственности, дисциплинированность, обязательность, умение
работать в коллективе единомышленников, каче-

(Початок на стор. 1)
Лідія Когут
Коли при спілкуванні з людьми
ственно и творчески относится к труду в любой обя кажу, при нагоді, що є членом
ласти жизнедеятельности. Эти качества рождают
Громадської організації «Поступ» –
устремление двигаться вперёд к новым целям и
мене охоплює гордість за Нашу орзадачам, а трудности на этом пути закаляют дух
ганізацію та за себе особисто, що
каждого устремлённого своим трудом преобрасаме я являюсь членом цієї організації. Що саме
зить собственную жизнь и окружающий мир.
я, у складі організації, можу і хочу змінити майбутнє нашої країни. «Поступ» – це тил, на який
Андрій Геращенко
Поступ мені дав такі неоціненні можна розраховувати в любий час та при любих
речі як нових друзів та доброзичли- обставинах. Я дуже поважаю тих людей, які
вих товаришів, і взагалі впевнив у пе- являються рушійною силою Нашої організації, і
реконанні, що хороших та ставши членом Ревізійної комісії, буду профенебайдужих людей у світі достатньо. сійно і компетентно виконувати свої обов’язки.
Це головне. Отримавши такий здобуток, я не впевнений, що знаю край горизонту своїх можливостей.

НА ВОПРОС ПОСТУПА ОТВЕЧАЕТ НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ ИННА БОГОСЛОВСКАЯ
Уважаемая Инна!
Как известно, два проекта
("Команда озимого поколения" и
"Вече") по объединению среднего класса не достигли цели.
Как известно, тот, кого поддержит средний класс, будет
обладать реальной властью. Но, несмотря на то,
что все "говорилось" и "писалось" правильно,
средний класс за Вами не пошел. В чем причина этого? Почему Вам не верит средний
класс, хотя Вы и используете его риторику?
P.S. А у нас, кстати, это получается, хоть и
медленно, но уверенно :)

Максим Твердохлеб,
организация «Поступ»
Искренне рада за Ваши успехи,
однако это не повод для хвастовства. Электорат – это все
таки не предмет, обладанием
которого нужно гордиться.
Наши избиратели – каждый в

отдельности – это человек со своей душою,
служить которому, уж простите за пафос – наша
обязанность.
Что касается среднего класса. Боюсь,
что тогда мы просто опередили время. Все
эти годы средний класс не очень обращал
внимание на политиков, занимаясь бизнесом, обустраивая свое жилье, покупая в
кредит машины. Однако когда все это мнимое благополучие рухнуло, из-за недальновидности наших властей, надеюсь
средний класс поймет, что ему нужно быть
более настойчивым в своих требованиях
предъявляемых политикам.

По-перше ми не хвалимося, як Ви виразилися, електоратом. Наша організація об'єднує
не електорат, а "живих" людей, чим ми і пишаємося!
По-друге, жоден з соціальних класів, в
тому числі і середній, самостійно нічим не
цікавиться і сам не організовується, його
треба зорганізувати щоб повести за собою,
показати йому реальні цілі. Саме реальність
цілей та методів їх досягнення може стати
підгрунтям об‘єднання середнього класу.
Але тільки підгрунтям! Тому що без конкретних кроків в напрямку досягнення задекларованих завдань об‘єднати середній клас не
можливо! Бо він вміє розпізнавати, де є поИнна Богословская,
пулізм, а де є реальна перспектива.
народный депутат Украины
По-третє, ми хочемо зазначити, що "ПОСТУП"
– громадська організація, яка стоїть на принциКОММЕНТАРИЙ ПОСТУПА
пах побудови Громадянського суспільства.
Шановна пані Інно!
І по-четверте, якщо у Вас є бажання рухатися
Дякуємо Вам за Вашу відповідь на інтернет- разом по об‘єднанню середнього класу ЗАРАДИ
конференції. Зважаючи на сказане Вами, у нас ІНТЕРЕСІВ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ, то ми будемо
виникло бажання зробити деякі зауваження до раді обговорити з Вами питання співпраці.
Вашої відповіді, а саме:

МНЕНИЯ
ЗАЧЕМ «ПОСТУПУ» НАРАЩИВАТЬ
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ?
ПОСТУПОВЦЕВ
Нас сегодня нас уже более 200 человек, возЛюбовь Замурий,
член Исполкома «Поступа» можно на фоне 46 миллионов украинцев – это
Жизнь разнообразна, измен- мизер, но таких как мы, ПОСТУПОВЦЕВ – в нашей
чива, импульсивна и в ней никогда стране БОЛЬШЕ НЕТ. А должно быть и как можно
нет ничего стабильного, всё вре- больше. Нам нужны люди мыслящие, ответстменно и неповторимо. Так и наша венные, сознательные, умеющие и желающие раорганизация, которая не стоит на месте, всё ботать в команде на результат, а результат нашей
время в поиске, в работе, в стремлении к чему- работы – это сильная страна с сильной экономито новому и всё это происходит благодаря ра- кой и ответственными гражданами.
Да, мы решительно настроены, уверенны, но нас
боте обычных людей, которые оказались в
необычное время, но уверенно и чётко идущие должно быть ещё больше, ведь для тех изменений,
к своей цели - Гражданское государство.
которые нужно и необходимо срочно проводить в

нашей стране – нам нужны ЛЮДИ, много людей, нам
важно иметь свой Кадровый потенциал – т.е. команду профессиональных, думающих и безусловно
обязательных людей. На сегодня возможности и ресурс 200 человек нашей организации маловато будет
для масштабного государственного построения и
развития, и мы открыто и прямо говорим: нам нужны
НОВЫЕ ЛЮДИ с новыми мыслями и возможностями,
с убежденным желанием и способностью решать
огромное количество задач на разных уровнях и небезразличных к своему будущему.

Опрос провела Наталья Чиж,
член Исполкома «Поступа»
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