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ПОЧАТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ «ПОСТУПУ»
В недавню нашу поступівську
Громадянську середу ми провели
обговорення питань щодо розвитку
організації «Поступ» у регіонах.
Ми вперше, за весь час розвитку
організації «Поступ» з 2001 року, наблизились до системного обговорення зазначеного
питання. Сам факт цього свідчить про те, що організація вже досягла певного рівня, щоб розповсюджувати свої ідеї по всій Україні. І не тільки їх
розповсюджувати, але й реалізовувати їх на практиці.
При зазначеному обговоренні було запропоновано розібрати два основних питання: для
чого потрібен розвиток організації «Поступ» у
регіонах та з чого почати?
Коли обговорювали перше питання, то декілька
присутніх відзначили, що розвиток нашої організації у регіонах потрібен задля зростання її впливу,
крім того, це є логічним для розширення діяльності будь-якої структури. Так, дійсно, із такими аргументами важко не погодитись. Але разом з тим
головним чинником, який обумовлює необхідність
запуску поступівських регіональних осередків є
інший. Він випливає із головної мети всієї нашої діяльності – побудови Громадянської держави.

сама має активно займатися пошуком необхідних
особистостей, але й потенційні регіональні лідери
також мають проявляти ініціативу. Але для того,
щоб людина проявила свою ініціативу потрібно,
щоб вона розуміла, про що йде мова? Чим і для
чого їй потрібно буде займатися. В іншому випадку
нічого не вийде. А для того, щоб людина зрозуміла
це, вона має були членом організації «Поступ». Бо
тільки перебуваючи в її лавах, можна розібратися із
всіма особливостями її роботи. Важко собі уявити,
що хтось захоче працювати з нами, не розуміючи
сутності цієї праці.
Крім того, регіональний наш координатор повинен мати можливість регулярних інформаційних контактів з центральною структурою. Але
це все для початку. Бо зразу виникнуть інші питання розбудови структури, а саме принципи
управління, координації діяльності, фінансування ті ін. Наприклад, цікавим є питання статусу регіональних координаторів. Чи будуть вони
обиратися на місцях, чи призначатися зверху? І
той і інший підхід має свої плюси й мінуси.
Ми тільки почали розгляд питань нашого регіонального розвитку. І цей процес буде тривати, допоки ми не досягнемо нашої мети – всеукраїнської

Стыдно не уметь защищать себя рукою, но еще более стыдно не уметь защищать
себя словом. (Аристотель, древнегреческий философ, 384 – 322 гг. до н.э.)
Громадянська держава це держава, яка діє в
інтересах середнього класу. В нашому розумінні, на відміну від думок «модних» політологів, середній клас – це великий прошарок
населення. Це і вчителя, і лікарі, і військові, і
представники малого та середнього бізнесу,
науковці та інші люди, які живуть своєю працею.
Іншими словами Громадянська держава, це
держава для на народу, а не для олігархії, як це
у нас зараз. Ось і виходить, що регіональний
розвиток потрібен, бо не можна побудувати
окрему країну в Києві. Київ це ще не вся Україна.
Якщо можна створити досить потужну київську
громадянську структуру із великою мірою впливовості, то не можна перебудувати всю країну,
якщо ми не почнемо працювати у всіх регіонах.
Якщо із питанням «для чого?» ми впорались досить швидко, то з другим питанням «з чого почати?»
не все так просто. Хоч всі були одностайними, що
почати необхідно із пошуку координаторів діяльності поступівських майбутніх регіональних осередків.
Але виникає питання: як і де їх знайти? І якими якостями вони мають володіти? Тут є над чим подумати. Ми вважаємо, що процес цей має бути
двостороннім. Тобто організація «Поступ» не тільки

організації. Після цього настане час підійти впритул
до реалізації нашого завдання в повному обсязі –
розбудови Громадянської держави.

Максим Твердохліб,
голова Ради «Поступу»
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Новини «Поступу»
У середу, 25 серпня відбулася чергова зустріч
членів «Поступу» М. Твердохліба, Д. Чубка із
представниками політичного проекту «Мерітократична Україна». На зустрічі був присутній голова громадської організації «Українська
громада» В.Чеповий. Обговорювалося питання
створення Громадянької Ради організацій.
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке
відбулося 26.08.2010, було обговорено поточні питання діяльності ДСУ. На сайті Союзу
запущено в тестовому режимі послугу з розміщення вакансій від учасників і партнерів.
На 29.09.2010 заплановане проведення презентації ДСУ та урочистого зібрання з нагоди
річниці ДСУ.
Засідання Ділового Союзу відбуваються о
19:00 за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19,
оф. 1216. Запрошуються всі зацікавлені
особи на засідання Ділового Союзу!

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Доненка Романа Михайловича (27 серпня)
Бандолу Олександра Олексійовича (28 серпня)
Деміденко Ганну Валеріївну (29 серпня)
Клименка Валерія Олеговича (29 серпня)
Остапюка Олексія Степановича (29 серпня)
Савенка Володимира Анатолійовича (31 серпня)
Діюк Марину Петрівну (1 вересня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 1 вересня планується обговорення подальшого розвитку напрямку «Диктатура Закону».
• На 8 вересня заплановано обмін думками
щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку «Сильна Економіка».
• На 15 вересня планується обговорення подальшого розвитку напрямку «Активна Життєва
Позиція».
• На 22 вересня намічено проведення дискусії з питання: «Як користуватись ресурсами
(можливостями) організації «Поступ»?»
• На 29 вересня (середа) заплановано обмін
думками щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку «Активна Громадянська

Позиція».
• На 6 жовтня (середа) намічено обговорення подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей».
• На 13 жовтня (середа) заплановано обговорення шляхів розвитку поступівського магістрального напрямку «Захист».
• На 20 жовтня (середа) заплановано обмін
думками щодо розвитку організації «Поступ» у
регіонах України.
Громадянські середи «Поступу» відкріті
для усіх. Запрошуємо всіх зацікавлених.

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»)
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НАПРЯМОК ПОСТУПУ:

вирішено подавати інформацію в газеті, на порталі та на сайті «Однокласники» про чергові зазнаходиться на нашому порталі POSTUP.ORG.UA сідання Комісії. Засідання є відкритими!
в розділі «Напрямки діяльності/Захист».
Запрошуємо всіх бажаючих! Про час та місце
Однозначно визначилися, що ЗАХИСТ розпо- проведення буде проінформовано додатково.
всюджується суто на членів «Поступу» та їхні родини. Але звертаю Вашу увагу, що за всі роки Анна Лисаченко, член Виконкому, оордіяльності організації, ще нікому не було відмов- динатор напрямку «ЗАХИСТ»
лено в допомозі навіть і нечленам «Поступу». Дійшли згоди, що існує необхідність систематизації ВНИМАНИЕ!
напрацьованого досвіду щодо захисту членів ор- В субботу 18.09.2010 в рамках проекта «Зологанізації з подальшим викладенням інформації тое кольцо «Поступа» планируется однодневная
на порталі. Дана інформація буде доступною та поездка микроавтобусом на Житомирщину по
маршруту Киев - Житомир - Коростень - Чоповідкритою для всіх!
вичи - Киев. Стоимость проезда на 1 чел. – 140
Під час обговорення з’явилися бажаючі відві- грн. Организатор – Ирина Ткаченко. Тел.: (067)
дувати засідання Комісії з питань захисту. Було 4306878, (093) 8247274.

ЗАХИСТ

Минулої середи відбулось
перше обговорення шостого магістрального напрямку організації «Поступ» – ЗАХИСТ! Для «Поступу» питання
захисту членів завжди були першочерговими та
пріоритетними. Основна мета напрямку полягає
в тому, щоб члени «Поступу» навчилися використовувати можливості організації при вирішенні своїх проблем!
На засіданні було наведено багато прикладів
вирішення проблемних питань поступівців за допомогою організаційного ресурс «Поступу» та
роз’яснено яким чином слід звертатися за допомогою. Детальна інформація стосовно звернень

КОММЕНТАРИЙ НА СТАТЬЮ С. СОЛОДКОГО (ПИ №32(349) ОТ 16.08.2010)
Буквально недавно по телевидению повторяли художественный фильм по одноименному
роману Булгакова М.А. «Собачье
сердце». Позволю напомнить
один сюжет: профессор Преображенский Ф.Ф. и доктор Барменталь И.А.
ведут разговор с Шариковым П.П. относительно
его прочтения переписки Энгельса с Каутским.
Помните? Шариков ни как не может понять, за
что его мнение критикуют…
И вот, получаю свежий номер газеты и вижу
почти монолог Шарикова. Ни логики, ни аргументов – я не понимаю, поэтому делаю вывод, что все
в коричневом, а я один в белом. Точка.
Из-за формата газеты я не могу привести все
аргументы, относительно раскола Православной
Церкви 1992 года, иначе только мои статьи займут около десяти лет издания. Да и не стоит этого
делать. Буквально несколько лет тому назад член
организации Костенко Т.В. (выпускник Киевской
духовной академии, кандидат богословия) на дискуссионном клубе «Поступа» дал более чем исчерпывающий ответ на эту тему. Если Вы
пропустили и сами не разобрались в этом вопросе, никогда не поздно начать, прежде «чем
рваться и метаться». В конце концов, одной из составляющих идеологии «Поступа» является «сильная личность». Сильная – это, наверное, еще и
компетентная. Почему-то каждый считает своим
долгом выучить правила дорожного движения,
свои права и обязанности гражданина и т.д., но
при этом и пальцем не пошевелит в сторону ознакомления с основными религиями и обычаями
народов нашей страны. Увы, но некомпетентность
личности это только проблемы образования

Вселенских Православных Церквей т.к. для нас
основополагающим является ни партийная или
государственная принадлежность, а прямая апостольская преемственность наших священнослужителей. И только это. А как ни крути, в УПЦ КП
ее нет. Факты штука упрямая. Именно отсюда и
исходит то, что творятся непонятные вещи с требами для захожан (а не прихожан). Ну не может
священник в алтаре (а именно там проходят молитвы и молебны по записочкам) молиться за некрещеных, отлученных и т.д. Иными словами, не
священник виноват в выборе прихожанина, и менять этот выбор не может. Но это предмет целой
лекции и даже, ни одной.
Про церковные деньги и огромные церковные
кассы я скромно умолчу. Мифы и сказки не
могут быть предметом серьезного обсуждения.
И последнее. «Поступ» стремиться сделать
так, что бы наше общество жило по демократическим принципам и законам. Так вот, Харьковский собор 1992 года и был частью церковного
демократического процесса, на котором абсолютно прозрачно и демократично именно
украинским епископатом и прихожанами было
высказано громкое «НЕТ» расколу в Украине,
жаль, что его не все услышали. И именно тогда
была положена автономия Украинской Православной Церкви. Почитайте официальные документы, пообщайтесь со священнослужителями
и все станет ясно и прозрачно. И тогда не придется кричать неумные лозунги, как это делают
национал-фашисты, что московский поп едет
влиять на украинскую политику.
А Вам, раб Божий Сергий, остается пожелать
только смиренности и терпимости; найдите
бревно, а заноза сама выпадет.

самой личности и больше ничьи. Ну почему никому в голову не приходит заявиться в Национальную оперу в семейных трусах с баклажкой
пива и ведром попкорна? Так ведь удобней. А в
православный монастырь – пожалуйста, и не
стесняемся сходу навязывать свой устав и свои
видения процесса. На эту тему есть старая пословица, я ее не буду повторять. Для аналогии.
Представьте себе, что приходит новый человек в
«Поступ» и через 10-15 минут начинает рассказывать, что все не так и как нужно. Что Вы ему
ответите и посоветуете? А ведь история «Поступа», на фоне Православной Церкви, меньше на
каких-то две тысячи лет.
Относительно заполитизорованности церквей.
Есть отдельные случаи отдельных священнослужителей, которые несколько превышали свои пасторские обязанности во времена выборов, паства
сделала свои выводы относительно неуместности
таких случаев. Справедливости ради (если Вы так
уж рьяно выступаете против УПЦ МП) стоит отметить, что именно Филарет лез на баррикады и пытался поближе фигурировать возле Ющенко В.А.
во времена «оранжевых» событий.
Честности ради, хочу сказать, что меня тоже
не радует несколько резкая реакция отдельных
прихожан УПЦ МП в сторону прихожан УПЦ КП
(равно как и наоборот), но, увы, раны раскола
есть именно раны. Чем ближе к тебе был твой
ближний, тем больнее воспринимается его раскол. А сыпать соль на рану…
На официальном сайте УПЦ МП есть официальное обращение к прихожанам из других церквей, где нет ни одного негативного высказывания.
Относительно непринятия Таинств совершаемых в УПЦ КП. Да, их не принимает ни одна из Иван Савченко, член «Поступа»
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