Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!
Газета видається з вересня 2003 року

26.11.2009 – 03.12.2009

За Громадянську Державу!

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ
В організацію, через свого
Представника було направлено
ряд питань від члена нашої організації Олени Коровської щодо діяльності громадської організації
«Поступ».
Оскільки ці питання переважно стосуються газети «Поступінформ», тому Юрій Гацюк, її головний редактор визвався дати на них відповіді.

4. Пріоритетна соціальна політика по відношенню до армії (міліції), охорони здоров'я та освіти.
5. Введення зобов'язань для громадян
перед державою та приведення у відповідність до них виконання норм держави
перед громадянами (напрямок №4).
6. Відновлення й підтримка моральних
духовних та патріотичних цінностей (напрямок №5).
7. Підпорядкування судової системи інПерше питання. «Газету получила. Все прочла. Пока не пойму, зачем нам дополнительно тересам більшості громадян (середньому
10 000 людей, когда неизвестно, что делать с класу), а не олігархії (напрямок №1).
8. Повна заборона займати державні
уже имеющимися 200-ми? Любую массу людей
нужно организовывать, а не обвинять в безыни- посади тим, хто має корпоративні недерциативности. А объединяет людей всегда хоро- жавні права.
9. Стимулювання активної життєвої пошая идея и конкретные методы ее воплощения.»
Відповідь. Нам потрібно не 10 000, а набагато зиції населення (напрямок №3).
Зазначені постулати не є сталою нормою і перебільше. А що з ними робити? – Нічого! Газету їм
висилати, щоб вони знали, що, як і чому робить бувають у постійному розвитку. А для їх виконання,
«Поступ»! Щоб бачили, що є інший, альтернатив- «Поступу» потрібні відповідні важелі впливу на синий шлях розвитку нашої країни. І якщо серед них туацію (влада) та широка підтримка громадян.
Третє питання. «Пропоную газету «Постувиявиться хоч десята частина, яка піде разом із
нами, то роботу буде проведено не даремно!
пинформ» перейменувати у «Досвітний вогонь».
А щодо об‘єднання людей, так це справа виВідповідь. А чому б не «Нічний гудок»?! Назва
ключно кожної людини. Мені, наприклад, дуже не «Поступінформ» – історична, вона запропонована
подобається якщо, без моєї згоди, зі мною, хтось, нашим колишнім членом Юрієм Єщенко, і на сьоМногие идеи становятся лучше, когда их пересаживают в сознание других людей,
чем если бы они просто росли в сознании одного человека.
(Оливер Уэнделл Холмс, американский юрист 1841 – 1935 гг.)
щось, буде робити. Гарної ідеї недостатньо, потрібно бути і сильним, і наполегливим в реалізації
своєї ідеї. Без сильної організації сама краща ідея
залишиться тільки ідеєю. А безініціативність, безвідповідальність – це норма сьогодення, загальна
хвороба суспільства! Щоб її подолати і потрібен
громадянських рух на зразок «Поступу».
Друге питання. «Прежде чем рассылать газету, я хочу знать стратегию «Поступа» и зачем
нужны дополнительно люди. Т.е., во что мы их
будем вовлекать?»
Відповідь. Досить дивно чути таке запитання
від людини, яка більше шести років перебуває в
організації. Яка разом з усіма іншими членами організації брала участь у розробці та затвердженні
стратегії організації. Мабуть треба «нагадати».
Якщо не занурюватись у глибокі пояснення,
за вісім років діяльності були напрацьовані головні постулати «Поступу», які повинні стати основою громадянської ідеології нашої держави:
1. Диктатура Закону (напрямок №1).
2. Перебудова економіки – пріоритет для
малого й середнього бізнесу (напрямок №2).
3. Перегляд ставлення до власності,
часткова або повна націоналізація великого бізнесу.

годні зміст газети повністю відповідає її назві.
Четверте питання. «Хочу узнать, какие планируются акции на благо народа Украины? Хочу
принять участие и поработать бесплатно. Я имею
в виду не сетевой маркетинг по рассылке газеты,
и не написание высокопатриотических статей в газету, а конкретное дело. «Нам нужны люди!», почему не используется потенциал тех, которые есть.
Кто-нибудь читает то, что я пишу? Если не читает,
для чего тогда подтверждение рассылки газеты?»
Відповідь. Будь-яка дія «Поступу» спрямована на користь народу України!
Для того, щоб збагнути, які заходи «Поступу» відбуваються і плануються «на благо» народу України,
варто уважно читати «Поступінформ». Будь-який поступівський захід, (у т.ч. випуск чергового номеру
газети, тематична середа та ін.) якраз і, присвячений
народу України, бо має на меті:
- або проінформувати громадськість про діяльність нашої організації, спитати її думки, як
повернути реальність нашого життя на краще;
- або захистити права окремого члена організації, за умови оприлюднення проблеми і бажання поступівця її дійсно вирішити.
А що, за вісім років діяльності «Поступу», чи була
хоч одна середа на користь, наприклад, Ю. Гацюка
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Новини «Поступу»
• В «Поступ» вступила Орлик Н.В. (рек. Чиж
Н.В.). На 26.11.2009 в «Поступі» – 226 чоловік.
• 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
Кравчука Руслана Миколайовича (28 листопада)
Антонюка Сергій Миколайовича (1 грудня)
Калініченка Євгена Євгеновича (2 грудня)
Когут Лідію Анатоліївну (3 грудня)

ВНИМАНИЕ! ПОЕЗДКА!
5 декабря (суббота) состоится однодневная поездка в
Полтавскую область (г. Лубны – г. Миргород – г. Пирятин), список из 20 участников уже сформирован,
осталось 1 вакантное место. Сбор в 8:30 утра возле
ст.м.«Черниговская». Для получения подробной информации посетите группу «Поступа» на «Одноклассниках» или обратитесь к организатору поездки
– Ирине Ткаченко, т.: 093 824-72-74.

чи кого-небудь іншого?
Далі, Виконком та багато поступівців вже
більш 8 років працюють безоплатно (за ідею). І
займаються державними питаннями. Бо ні про
них, ні і про інших громадян в нашій країні, думати нема кому, крім них самих! А те, що поки
наші дії не сягають масштабів держави, так це
питання часу і росту впливовості організації.
Щодо багаторівневого маркетингу з розсилки
газет. Якщо газета його використовує, тоді чому у неї
нема власного офісу, і я досі за 5 років ходжу пішки?
Щодо написання статей, так це якраз і є вкрай конкретна справа. Чи нам треба брати плакати і стояти
під стінами поважних установ? Чи краще стояти біля
(Продовження на стор. 2)
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(Початок на стор. 1)

метро і роздавати… До речі, що ми можемо роздавати: крупу, консерви, фото членів «Поступу», чи засмічувати поштові скриньки макулатурою із
закликами на кшталт «Ми проти…»? Так, багато матеріалів в нас ще недостатньо якісні. Це питання часу
і досвіду! А якщо хтось дуже переймається їх якістю,
так нехай візьме і напише краще!
«Поступ» може використовувати потенціал
своїх членів, рівно настільки, наскільки кожна
людина цього бажає. Наприклад, людина в організації більше 6-ти років, а розуміння того, що
вона може докласти свій потенціал до загальної
справи з’явився не одразу…
Але нам дійсно потрібні люди. Щоб, наприклад,
Олена Коровська могла розповісти про свої думки
НАПРЯМОК
«ПОСТУПУ»

не 225 людям, а 10 тисячам. Разом з тим, якщо
ми не станемо масовою структурою, нам складно
буде збудувати Громадянську державу. І це трапиться, рано чи пізно! Перемога буде за нами і в
цьому житті, а не в наступному!
Відповіді на запити є свідченням того, що до
будь-яких думок членів організації організація
«Поступ» ставиться з поштивою увагою та відвертою цікавістю. Будьте активнішими, ставте
будь-які питання, що стосуються нашої діяльності з розбудови Громадянської держави.

Юрій Гацюк, член Ради «Поступу»,
головний редактор «Поступінформа»

ВІРТУАЛЬНИЙ «ПОСТУП

В одну з недавніх поступівських серед відбулось обговорення
перших підсумків діяльності організації у віртуальному режимі.
На зустрічі проаналізовано діяльність організації у віртуальному
режимі в період оголошення карантину в Україні.
Було відзначено, що в період еволюційного входження населення України в інформаційний простір, «Віртуальний «Поступ» стає основним
інструментом впливу та діяльності організації.
До переліку віртуальних інструментів, які повинен
опанувати та користуватися «Поступ», належать:
- електронна пошта;
- постійна розсилка газети «Поступінформ», у
т.ч. виконання Проекту «10000»;
- щотижнева внутрішня поступівська розсилка;
- група «Виконком» на Google;
- використання соціальних мереж (наприклад,
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

група «Поступ» на сайті «Однокласники»);
- інтернет-портал організації (http://www.postup.org.ua);
- використання тематичних форумів у всесвітній мережі Інтернет;
- форум на порталі організації.
Подальший розвиток, піар організації та просування нашої громадянської ідеології повинно
переорієнтуватися на віртуальний простір.
Для тих, хто ще не зайшов у групу «Поступ» на
сайті «Однокласники»), пропонуємо приєднатися з
метою обговорення важливих (і не важливих) тем
нашої діяльності. Також пропонуємо залучати своїх
знайомих та друзів, щоб вони через це «віртуальне
вікно» могли ближче познайомитися з нами.

Роман Когут, член Ради «Поступу»,
координатор напрямку
«Віртуальний «Поступ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 21), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 23 ЛИСТОПАДА 2009 РОКУ

На засіданні були присутні 20 членів Виконкому (при кворумі 13):
Відсутні з об’єктивних обставин: Лисаченко А.,
Сліпак Н. Соколов К. та Ткаченко І.
Відсутній без попередження: Гончарук О.
Секретар засідання – Мотузка І.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Прийняти у члени Виконавчого комітету
громадської організації «Поступ» Т.Маслієву.
2. Затвердити розподіл бюджету за жовтень
за звичайною схемою в межах поточних надходжень.
3. У випадку не надходження членських внесків від Є.Ткаченка до 01.12.2009., виключити
його з організації «Поступ».
4. У розвитку «Віртуального «Поступу» вважати
обов'язковою умовою для участі непоступівців
у групі «Поступ» на сайті «Однокласники» одержання поступівської газети «Поступінформ».
5. Оприлюднювати дані щодо фактів прострочення сплати членських внесків, допущених за
дванадцять попередніх місяців.
6. Редакція газети «Поступінформ» має право
вносити редакційні виправлення відповідно до
Редакційної політики.
Наступне засідання Виконкому призначене на
7 грудня 2009 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

О ТЕХОСМОТРЕ

Уважаемые поступовцы, хочу поделиться информацией о прохождении ТО. Автомобиль у нас
нестарый, год выпуска 2007, марки Ford Fusion. Мы
решили попробовать пойти официальным путем и
воспользовались услугами станции «Винер-автомотив», которая является не только «родной», фордовской, а еще и сертифицированной для
прохождения ТО в ГАИ не только для фордов, а и
для любой марки авто. Протокол технического состояния автомобиля получили за 1 час, заплатили
145 грн. Потом в ГАИ (МРЕО-12) предъявили документы на автомобиль, паспорта, медицинскую
справку, страховой полис (автогражданка) и квитанции об уплате транспортного сбора и талона.
Через 10 минут получили стикер с нужным документом. Я была удивлена. Во-первых, отсутствием

придирок, хотя медицинская справка супруга была
выдана в Российской Федерации, но по этому поводу только пошутили. А во-вторых, проверкой по
базам уплаты штрафов. В мае этого года нам был
выписан штраф в Черниговской области, который
я оспорила и получила уведомление об его отмене.
Со стороны ГАИ вопросов не было, это означает,
что факт наложения и отмены штрафа попал в базу,
хотя знакомые рассказывают, что большинство проблем именно с уплатой штрафов и наличием информации в базах ГАИ об их оплате.
Поэтому, рекомендую пробовать проходить
ТО таким же образом, т.е. официально. Особенно, если автомобиль не очень старый. Список станций есть на официальном сайте ГАИ.

Елена Гордиенко, член «Поступа»

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ «ПОСТУПА»
25 ноября состоялось очередное заседание
гражданской части Общественного Совета при
ГУ МВС Украины в г. Киеве.
На данном заседании от «Поступа» приняли
участие И. Мотузка и М. Твердохлеб.
В ходе заседания были утверждены Положение и Регламент Общественного совета при ГУ
МВС Украины в г. Киеве.
Кроме того, были решены кадровые вопросы,
а именно, Сопредседателем от общественности
был избран И.Шевченко, а также избраны заместителями Сопредседателя М.Захарченко, М.Говорухина и И.Мотузка. Также произошли
изменения в составе рабочих групп.

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП” ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
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