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За Громадянську Державу!

ПРО КОЛИШНІХ ЧЛЕНІВ «ПОСТУПУ»
19 грудня 2009 року громадській людина своїми діями «підставила» не тільки Органіорганізації «Поступ» виповнюється зацію, а і усіх її членів. Адекватні люди розуміють,
вісім років. Для громадського що, якщо хтось вкладає свій час, роботу, зусилля
об'єднання це значний вік. За цей для досягнення певної мети, а в цей час будь-хто
період наша організація переросла перешкоджає їй, псує репутацію, знищує результат
з «клубу за інтересами» до зрілої роботи, то в такому випадку, він сприймається як
організації з визначеною ідеєю, що ворог! Таке саме ставлення і «Поступу» до колишніх
прямує до своєї мети – побудови своїх членів, хто своїми діями, (або їх відсутністю)
Громадянської держави.
завдав йому шкоду. Адже ця шкода нанесена спільНа даний момент в організації ній праці та затраченим зусиллям усіх членів органіперебуває 225 членів. За весь час зації. Тому ми не тільки пориваємо будь-які стосунки
існування «Поступу» членами орга- з цими особами, але і будемо домагатися того, щоб
нізації побувало, крім зазначених, ще 160 чоловік. всі навколо знали про них та їх «діяльність» в оргаЗ яких троє померло, 32 добровільно покинуло нізації «Поступ». А якщо такі людини будуть мати
лави Організації. Значну частину (125 чоловік) було намір працювати в будь-якій сфері державного
виключено за порушення правил членства в орга- управління, то ми маємо зробити так, щоб таке банізації.
жання було нездійсненним. А якщо такі людини вже
Практично всі виключені порушили принцип працюють, то ми повинні поставити питання про їх
Мінімальної участі, а саме:
службову відповідність. Бо не можна довіряти дер1) участь у щорічних Загальних зборах;
жавні справи тим, хто не може впоратися із самим
2) щомісячна сплата членських внесків (5- з собою! Декому такі вислови можуть видатися до10грн. на місяць);
сить різкими, але ми повинні розуміти, що реальне
3) підтримка постійного інформаційного життя – це не забавки у «дитячий садок».
зв‘язку з Організацією, що на практиці означає
Логіка наших дій проста. Так, більшість виклюпідтверждення отримання щотижневої газети чених, були виключені з «Поступу» за недотримання
Організації «Поступінформ».
умов Мінімальної участі. Цю категорію осіб можна
Як видно, зазначені принципи не є занадто обтяж- характеризувати як недалекоглядних, лінивих або
ливими для пересічного громадянина. Хоча для де- безвідповідальних людей. А як інакше можна накого це і виявляється занадто складним. Ми вважаємо звати людей, яким важко або надати доручення або
за необхідне докладніше ознайомити з процедурою, прибути особисто раз на рік на Загальні збори «Поа особливо з наслідками виходу з Організації.
ступу», де формується глобальна стратегія його
Перша категорія – це члени Організації, що доб- розвитку? Також, на нашу думку, не складно підровільно залишили «Поступ». До цих людей у нас твердити один раз на тиждень отримання газети
не тільки не має ніяких позовів, а навпаки, ми їм «Поступінформ» з використанням телефону, елекТем кто бежит, нет ни славы ни силы.
(Гомер, древнегреческий поэт, VIII в. до н.э.)
вдячні за те, що в свій час вони, перебуваючи в
лавах Організації, допомогли її розвитку. З цими
людьми Організація намагається не розривати
контакти, були випадки повторного прийняття їх до
«Поступу». Деякі колишні члени створюють свої організації, з якими ми вже співпрацюємо та обмінюємося інформацією. Крім того, в Організації діє
принцип: колишній член «Поступу», який не був виключений, може розраховувати на підтримку Організації в певних випадках, і цей принцип
зафіксовано у Кодексі члена організації «Поступ».
Інша ситуація з тими, кого було виключено. І
на цьому необхідно зупинитись більш детальніше. Друга категорія колишніх поступівців – це
члени Організації, які були виключені за невиконання трьох мінімальних умов участі або порушення внутрішніх норм, чи за дискредитацію
діяльності самої Організації. До таких людей в
організації зовсім інше ставлення.
Головне, якщо члена організації виключили за
дискредитацію «Поступа» – то ми розуміємо, що

тронної пошти або особисто. Теж саме можна сказати і про тих, кому важко раз на місяць сплатити
членські внески особисто, через банк або за посередництвом Представника у Виконкомі Організації.
Внески в нашій Організації несуть більше дисциплінарний характер, а не фінансовий. Бо, 10 грн. з
людини в Організації, в якій більше двохсот чоловік,
це не той бюджет яким хтось з «грантових» та «замовних» організацій може пишатись. І не той бюджет, за рахунок якого можна оплатити працю
людей! Щомісячна сплата членських внесків – це
щомісячне підтвердження свого членства в організації «Поступ». А якщо все-таки такий порядок
речей обтяжує, то, будь ласка, напиши заяву про
вихід і ніяких проблем, і зв'язки залишаються, і з
«Поступом» більше нічого спільного! Так ні, зазначені особи не тільки не виконують правил, так вони
навіть і не можуть по-людськи піти геть!
Варто ще раз нагадати про наслідки виключення
з «Поступу». В Організації діє правило надання
«Громадянських характеристик». Така характери-
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Новини «Поступу»
• На середу 25 листопада заплановано обмін
думками щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку Диктатура Закону.
• На середу 2 грудня намічено проведення обміну
думками щодо розвитку «Віртуального Поступу».
• На середу 9 грудня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку Активна
Життєва Позиція.
• На середу 16 грудня заплановано обмін
думками щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку Сильна Економіка.
• На середу 23 грудня заплановано обговорення стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку Активна Громадянська Позиція.
• На середу 30 грудня заплановано підбиття основних підсумків діяльності «Поступу» за 2009 р.
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
Мужа Олега Миколайовича (22 листопада)
Поріцького Романа Ярославовича (26 листопада)
Голоту Володимира Михайловича (26 листопада)

ВНИМАНИЕ! ПОЕЗДКА!
5 декабря (суббота) - планируется однодневная поездка поступовцев на маршрутке:
Лубны-Миргород-Пирятин (Полтавская область). Поездка – чартерная (т.е. состоится,
если наберем не менее 15 человек до 30.11
включительно). Стоимость 170 грн/чел.
Это старт "золотого треугольника "Поступа", идея
- посетить все области/районные центры в пределах 300 км от Киева, увидеть жизнь людей, достопримечательности, расширить свой кругозор.
Координаторы поездки: Ирина Ткаченко 093
824 72 74, Татьяна Иванова 067 294 29 52
стика може бути надана будь-якому члену «Поступу». В ній об’єктивно охарактеризується член
Організації, висвітлюється його громадянська позиція, людські та ділові якості, які він продемонстрував за період перебування в лавах організації
«Поступ». Відповідно для осіб, які були виключені
з організації ця характеристика буде об’єктивно не
втішною. Ми маємо намір опублікувати Громадянські характеристики усіх виключених членів Організації на Порталі «Поступу» (postup.org.ua).
(Продовження на стор. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ПРО КОЛИШНІХ ЧЛЕНІВ «ПОСТУПУ»
У завершення не зайве зупинитися на позитивному моменті. Один з керуючих органів «Поступу» –
це Ревізійна комісія, до компетенції якої входить ставити питання та робити висновок по відновленню
члена Організації в лавах «Поступу» після подання
відповідної заяви. Але необхідно зазначити, що кожен
випадок розглядається індивідуально. У нас були випадки відновлення в членах «Поступу» осіб, виключених за недотримання принципів Мінімальної участі.
Крім того, ми хотіли б додати ще одне. Ми ро-

(Початок на стор. 1)

зуміємо, що серед виключених є і порядні люди,
але, які дуже легковажно повели себе по відношенню до того, що робить наша організація. Ми
теж нормальні люди і готові до того, що людина,
яка припустилась помилки, визнає її та виявить
бажання виправити. Але це вже питання інше і
воно потребує індивідуального підходу в кожному окремому випадку.
Ми впевнені, що тільки суворе дотримання
внутрішнього порядку, внутрішньої дісципліни до-

Роман Когут, член Ради «Поступу»
Лідія Когут, член Ревізійної комісії
«Поступу»

Ответ. Хочется еще раз обратить Ваше внимание
на то, что наша газета «Поступинформ» является информационным рупором построения в Украине
гражданского государства. А так же есть коммуникационным каналом для знакомства с «Поступом»,
и, одновременно, является инструментом продвижения поступовской гражданской идеологии. Наша
организация постоянно растет количественно и качественно. Чем больше нас будет, тем влиятельнее
будет организация, и, соответственно, будет легче
достигать поставленных целей.
Вопрос: Поясните, пожалуйста, фразу во втором вопросе (в том числе несобственных адресов)?
Ответ. Несобственные адреса – это адреса непоступовцев, которые будут предоставляться членам организации для рассылки газеты. Эти адреса
предполагается получать при знакомстве посту- Наталья Чиж, член Исполкома «Поповцев с другими людьми: лично или виртуально. ступа», координатор Проекта 10000

ДЕЛОВОЙ СОЮЗ УКРАИНЫ
В октябре 2009 года исполнился один год ежемесячному
изданию «Единое Коммерческое
Предложение», которое, в свою
очередь, является неотъемлемой частью деятельности Делового Союза Украины.
Нужно напомнить, что идея создания, а теперь и работы Делового Союза Украины (ДСУ) –
это не спонтанное событие, а результат развития второго направления деятельности организации «Поступ» – Сильная экономика.
Задача Делового Союза проста и ясна – это
объединение предпринимателей малого и среднего бизнеса в Украине.
Главной целью Делового союза Украины есть и
будет – защита и создание условий для продвижения бизнеса участников и партнёров самого союза.
Работа союза состоит в том, чтобы способствовать наработке широкого спектра мероприятий для
того, чтобы малый и средний бизнес работал в нормальных условиях и мог заниматься вопросами
своего развития, а не с придыханием ожидал «экономического рая» и жил от выборов до выборов.
Деловой Союз Украины состоит из самих участников-предпринимателей и административной

Сильна особистість – Сильна
організація – Сильна держава!

На вопрос: «На сколько электронных адресов (в том числе не собственных) Вы готовы
рассылать газету «Поступинформ»?» некоторые
поступовцы отвечали, что готовы на 500, 1000
адресов, на «сколько угодно» и т.п.
Пояснение. Речь идет не о веерной (спамовой)
рассылке по некой базе электронных адресов, а о
контролируемой рассылке! Это означает, что,
время от времени, нужно будет удостовериться,
что почту получают. А если необходимо, то и ответить на вопросы, которые будут заданы. И очень
важно, чтоб получатель понимал, что наша газета
не спам. И если обратной связи достигнуто не
будет, то такому адресату дальнейшую рассылку
необходимо будет прекратить. На практике, как
оказывается, обслуживать рассылку на 50 респондентов есть достаточно ощутимой работой.

ПРОЕКТ – 10 000!
С выходом 308-го номера газеты
«Поступинформ» стартовал проект
по достижению контролируемой
рассылки газеты «Поступинформ»
на 10000 электронных адресов. Первым пунктом
плана, было проведение опроса. Целью опроса
было выяснить, на сколько электронных адресов
(нечленов «Поступа») рассылается газета «Поступинформ» и на какое количество адресов, потенциально, есть готовность у поступовцев делать
рассылку. По состоянию на 19 ноября поступовцы
рассылают газету на 240 электронных адреса. Готовы рассылать – на 2611 (в том числе и не собственных) электронных адресов. Анализируя
результаты проведенной работы нужно обратить
внимание на некоторые моменты.
Вопрос: Зачем нам нужно достигнуть рассылки газеты на 10000 электронных адресов?

зволить побудувати СИЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ. І
тільки сильна організація може взяти на себе відповідальність і побудувати СИЛЬНУ ДЕРЖАВУ!

регистрации ДСУ, как общественной организации.
Это еженедельные собрания участников и административной группы по четвергам, это постоянная работа над созданием услуг и продуктов для
наших предпринимателей, это поиски новых
людей, новых идей и их эффективная реализация.
Также с 25 сентября 2009 г. официально
стартовал сайт Делового Союза Украины –
www.dilovaspilka.org.ua.
Деловой союз Украины открыт для общения,
сотрудничества, развития и приглашает всех
предпринимателей на наши встречи, которые
происходят по вечерам каждый четверг.

группы, которая в свою очередь, вместе с предпринимателями, работает над развитием союза.
Участником ДСУ может стать любая коммерческая структура или частный предприниматель
(физические, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность), которые соответствуют критериям союза, которые
реально занимаются своим будущим развитием.
Участие коммерческой структуры в форме юридического лица осуществляется через уполномоченного представителя.
Следует сказать, что Деловой Союз Украины
мелкими шагами, но движется к своей цели. Ре- Любовь Замурий,
зультаты очевидны – это выход Единого Коммер- член Исполкома «Поступа»
ческого Предложения, это окончание юридической

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ «ПОСТУПУ»
В середу 19 литопада вібулося чергове засідання громадської частини Громадської Ради при
ГУ МВС України в м.Києві.
Від організації «Поступ» у роботі Ради взяв
участь М.Твердохліб.
На засіданні було розглянуто проект Положення про Раду при ГУ МВС України в м.Києві та

її Регламент. На наступоному засіданні (25 листопада) передбачаться завершити всі організаційні питання. Планується також обрати
співголову Ради від громадської частини. Після
чого має бути призначено загальне засідання
Ради (разом із міліцейською частиною).
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