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За Громадянську Державу!

25.03.2010 – 01.04.2010
НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОСТУПА»
В прошедшую гражданскую
среду 24 марта в организации
«Поступ» состоялось обсуждение
итогов работы направления «Диктатура закона».
В ходе обсуждения была презентована схема
работы направления «Защита». В связи с тем,
что защита является одной из базовых и наиболее востребованной функцией «Поступа», обсуждение носило оживленный характер.
Кроме того, традиционно были рассмотрены
вопросы, связанные с теми проблемами членов
организации, которые требуют вмешательства
самой организации.
Обсуждение таких проблем показало, что ор-

«ДИКТАТУРА ЗАКОНА»
ганизация имеет принципиальную позицию по
искоренению любых проявлений коррупции в
целом и органах милиции в частности. А нетерпимость к этому социальному явлению воплощается в реальные действия, а не только в
обсуждения и осуждения.
Также принято решение о вхождении «Поступа» в Национальный Антикоррупционный комитет при Президенте Украины.

Игорь Мотузка, член Совета «Поступа»,
координатор направления
«Диктатура Закона»

Чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немного, но чтобы с полным основанием творить несправедливость, нужно основательно изучить право.
(Георг Лихтенберг, немецкий писатель, 1742 – 1799 гг.)

Конституція – найвища юридична сила
Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної
творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не
може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.
Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством.
Культурна спадщина охороняється законом.
Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять
культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу,
які знаходяться за її межами.

Конституція України
НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОСТУПА»

«ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДТРИМКА МОРАЛЬНИХ,
ДУХОВНИХ ТА ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ»

В одну з минулих громадянських серед березня відбулось
чергове обговорення результатів
діяльності 5-го магістрального
напрямку діяльності «Поступу».
Ініціативна група напрямку звітувала про підсумки проведеної роботи.
Зокрема, розповідалось про черговий етап
поступівського «Золотого кільця» – подорож на
Черкащину, що недавно відбулася. Про цю поїздку, про її приємності і про те, що нам робити
з деякими працівниками державних музеїв, ви
зможете почитати в окремій статті.
Також було детально представлено нову інформацію щодо поступівського благодійного
фонду «Слов’янський купол»: про його організаційну структуру, принцип фінансування, схему
розподілу коштів, що будуть надходити з боку
доброчинців. І ця схема розподілу була затверджена на шестимісячний термін.
Неодноразово зазначалось раніше і повто-

рюємо знову: нам потрібні люди, які небайдужі
до благодійної діяльності. Допомога волонтера
не менш важлива, ніж фінансова допомога. Тому
всі, зацікавлені – телефонуйте керівництву
фонду та записуйтесь в добровольці!
Дуже мало часу вдалось приділити майбутнім
планам поза діяльністі фонду. Тому просто коротко назву те, що очікується найближчим
часом. Попереду у нас День Перемоги. Ми, як і
в минулому році, збираємось взяти участь у
святковому параді. А ще більш ґрунтовно підійти
до питання святкування після параду.
Також найближчим часом ми видозмінимо
наші культурні заходи. Відтепер ми не тільки будемо організовувати масові походи до театрів,
галерей, музеїв, на концерти, а плануємо регулярно подавати інформацію з цього напрямку в
газеті та на порталі, щоб кожний міг вирішувати
для себе, куди сходити у вільний час.
І ще одне: попередньо в кінці червня, ми організуємо триденний (!) сплав на плотах річкою

№ 12 (329)

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
WWW.POSTUP.ORG.UA

Новини «Поступу»
• В «Поступ» вступив Балковий С.А. (рек. Васюри А.В.). Виключено з організації В.Завального за регулярну несплату членських внесків.
На 25.03.2010 в «Поступі» – 228 чоловік.
• На середу 31 березня січня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку
«Сильна Економіка».
• На 7 квітня (середа) планується обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку «Активна Життєва позиція».
• На 14 квітня (середа) планується проведення Загальних зборів кредитної спілки «Поступ-Кредит».
• На 21 квітня (середа) планується обмін думками
щодо стану справ та подальших кроків в розвитку
напрямку «Активна Громадянська Позиція».
• 28 квітня (середа) заплановано обговорення
подальшого розвитку напрямку «Відновлення
та підтримка моральних, духовних та патріотичних цінностей».
• 5 травня (середа) – вихідний.
• На 12 травня (середа) намічено продовження ревізії поступівської програми «В єднанні – сила!» щодо її актуальності.
• На 19 травня (середа) планується обговорення подальшого розвитку напрямку «Диктатура Закону».
Слідкуйте уважно за нашими повідомленнями, можливі зміни.
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
Муравко Наталію Володимирівну (28 березня)
Коптелова Костянтина Геннадійовича (29 березня)
Лишика Олега Анатолійовича (30 березня)
Горденка Олександра Валерійовича (31 березня)
Десна. Докладніше читайте в одному з форумів
групи «Поступ» на «Однокласниках». Тож цікавтесь подіями «Поступу», беріть особисту участь в
будь-яких заходах. Тоді все буде ще краще, ще цікавіше і корисніше не тільки іншим, а і для Вас
особисто! Давайте разом відроджувати добро,
культуру і давайте любити свою КРАЇНУ!

Тарас Доненко,
член Виконкому «Поступу»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у лютому 2010 р. зробили додаткові внески на розвиток організації (всього 37 осіб, з 1 них побажала своє ПІБ не оприлюднювати)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 6), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 22 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ

На засіданні були присутні 21 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гончарук О.,
Доненко Т., Сліпак Н. та Ткаченко І.
Секретар засідання – Гацюк Ю.
Ведучий засідання – Твердохліб М.

МНЕНИЕ
ПОСТУПОВЦЕВ
Марина Диюк,
не член «Поступа»
Для меня лично, как человека,
который недавно узнал о существовании «Поступа», мероприятия по средам – это самый
главный источник информации об организации.
Я вижу, какие люди являются членами организации. Какие вопросы обговариваются, в каком
направлении она движется, принципы деятельности. На второй моей среде я осознала важность расширения «Поступа» в количественном
и, естественно, качественном плане. Я надеюсь,
что смогу внести свой вклад, пока хотя бы тем,
что я рассказываю своему окружению о «Поступе» и даю почитать газету (иногда возникают

ПОСТУПОВСКИЕ СРЕДЫ
дискуссии :).
Что касается глобально для «Поступа», среды
тоже неотъемлемая часть. В организации
всегда есть вопросы, которые необходимо обсуждать и решать коллективно. Точно также и
для новичков большая польза. Пришел, увидел,
послушал, подумал и решил: идти еще раз или
тебе это не нужно. То, что существуют мероприятия по средам, ярко отображает, что организация реальная, активная, открыта к
сотрудничеству, ничего не скрывает и всегда готова ответить на вопросы.

Подготовила Ирина Ткаченко,
член Исполкома «Поступа»

УВАГА! ПРОДОВЖУЄТЬСЯ КОНКУРС ДИТЯЧОГО МАЛЮНКУ!
З 15 березня 2010 року у «Поступі» розпочався дитячий конкурс малюнків на тему:
«Мальовнича Україна». Останній день подання робіт – 20 квітня 2010 року.
За результатами опитування в конкурсі зареєструвалося 28 учасників. В формуванні призового фонду уже взяли участь 42 члени
організації «Поступ» і не тільки.
У конкурсі беруть участь діти віком до 16 років
включно. Малюнки необхідно принести власноруч до організації «Поступ» або надіслати за

адресою: вул. Попудренка, 52, оф. 512, м. Київ,
02660 з приміткою «Конкурс». Малюнки будуть
відскановані та розміщені на інтернет-порталі
організації (postup.org.ua), для ознайомлення з
роботами та віртуального голосування. Голосування триватиме до 1 травня 2010 року. Оголошення переможців відбудеться 12 травня 2010
року. Всі без винятку учасники конкурсу будуть
нагороджені подарунками. Переможці нагороджуються окремо. Більш детальна інформація
щодо проведення конкурсу розміщена на пор-

На засіданні Виконкому вирішено:
1. Провести ОПИТУВАННЯ серед членів організації щодо їхньої участі в організаційному
святкуванні Дня Перемоги 9 травня. ОПИТУВАННЯ почати 29.03.10., завершити –
12.04.10. Відповідальний – І.Костін.
2. У соціальній мережі «Однокласники» відкрити тему з питань участі організації «Поступ»
у святкуванні Дня Перемоги 9 травня, відповідальний модератор – О.Дементьєв.
3. Виключити з організації В.Завального за несплату членських внесків більш ніж три місяці.
4. Підготувати до публікації в газеті «Поступинформ» матеріал з питань підготовки нової
редакції поступівської програми «У єднанні сила!». Редакції газети визначити відповідний
авторський колектив.
5. Координаторам центрів активності організації «Поступ» підготувати пропозиції з необхідних завдань розвитку центрів з метою
залучення до загальної діяльності всіх членів
організації «Поступ».
6. Виключати із групи «Поступ» у соціальній
мережі «Однокласники» тих, хто проігнорував
або проігнорує звертання організації «Поступ»
щодо надання електронної адреси для одержання матеріалів (газети «Поступінформ») про
діяльність організації.
Наступне засідання Виконкому призначено на
вівторок 6 квітня 2010 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
талі «Поступу», в форумі групи «Поступ» на «Однокласниках» та розсилається електронною поштою в файлі «Umovy_konkursu.doc».
Шановні батьки! Підтримайте своїх
дітей, сприяйте їхньому розвитку.
Щодо спонсорських внесків на проведення конкурсу просимо звертатися до
організаторів: Сергій Солодкий (050344-44-09), Тетяна Маслієва (067-68181-03)

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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