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За Громадянську Державу!

«ПОСТУПИНФОРМ» – КРАТКО О ГЛАВНОМ
Газета «Поступинформ» издается
с 2003 года и на сегодня является эфф е к т и в н ы м
инструментом коммуникации как в
Гацюк Юрий Когут Роман среде «Поступа»,
так и за его пределами. Главным элементом
такого
информационного
обмена есть налаженная обратная
Чиж Наталья Чубко Денис связь с читателями.
Формат издания –
А4 (стандартный лист, 2 страницы). «Поступинформ»
преимущественно рассылается в электронном виде.
К тому же, электронный формат, в котором выпускается газета (PDF), позволяет создавать файлы небольшого размера и открывать их на любом
компьютере. Программное обеспечение для просмотра газеты есть в свободном доступе и его можно
бесплатно скачать в сети Интернет.
«Поступинформ» является идеологическим проводником идей гражданской организации «Поступ».
Именно наша газета является носителем информации для представителей среднего класса. На данный
момент газету получают около 2000 человек: 224 поРедакция «Поступинформа»

«Поступ» и теми, кто получает от нее информацию.
Чтобы подписаться на получение газеты с сопутствующими материалами, достаточно связаться с
любым членом Исполкома организации «Поступ»
(контактные данные есть на поступовском Портале
http://www.postup.org.ua) и сообщить ему адрес электронной почты или же отправить запрос на редакционную почту – postup-inform@mail.ru. Так как мы
принципиально отказались от неконтролируемой
подписки и рассылки, то это несколько затрудняет
процесс, но зато позволяет наладить информационные каналы с реальными людьми.
«Поступинформ» – это в полной мере народная и
вполне независимая газета. За годы издания газеты
«пробу пера» прошли более ста авторов, их вклад в
наше общее дело вообще не поддается никакой
оценке. За газетой не стоит ни одна из политических
сил страны. Редакционная политика формируется исключительно на базе интересов «Поступа». Издание
газеты обеспечивается исключительно за счет бюджета «Поступа», что гарантирует открытость, актуальность и объективность материалов. А отсутствие
статей заказного рекламно-политического характера
позволят газете свободно развиваться. Именно это
обеспечивает «Поступинформу» реальную свободу
слова. Публиковать материалы в газете может каждый желающий, независимо от того, профессиональный это журналист или нет. Редакция окажет
посильную помощь авторам статей в редактирова-

Газеты стеснять не следует, если мы хотим, чтобы они оставались интересными.
(Фридрих Великий, выдающийся полководец, король Пруссии, 1712 – 1786 гг.)
ступовца, около 1100 людей, с которыми поддерживается
связь
через
социальную
сеть
«Одноклассники», остальные – друзья и знакомые
членов организации «Поступ». И количество наших
респондентов постоянно увеличивается. «Поступом»
принята и внедряется программа «10 000», задачей
которой является увеличение базы получателей до
10 000 человек. Важно заметить, что газета доставляется не в виде спама, а в виде адресной рассылки
членами организации, что позволяет контролировать
получение газеты адресатом. Мы не пользуемся автоматическими рассылками из принципиальных соображений. Наша задача не только распространить
нашу информацию, но и поддерживать постоянную
живую информационную связь между организацией

нии, рецензировании материалов. Понятное дело,
что приоритетное право использовать ресурс газеты
«Поступинформ» находится все-таки за членами организации «Поступ».
Сегодня наряду с определенными достижениями
существуют и нерешенные вопросы, как-то:
- изменение тематического вектора (постепенный
переход от материалов исключительно «поступовских» к статьям, с проблематикой, ориентированной на представление интересов среднего класса в
масштабе всей страны);
- организация системной работы Гражданских
журналистов по регионам;

(Продолжение на стр. 2)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• 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 роз-

витку напрямку «Активна Громадянська Позиція».
• На 6 жовтня (середа) намічено Громадянські
слухання щодо проекту Податкового кодексу, де планується опреділити позицію організації відносно
цього документу.
• На 13 жовтня (середа) намічено обговорення подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Під-
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Новини «Поступу»
У середу, 08 вересня відбулася чергова зустріч членів «Поступу» М. Твердохліба, Д. Чубка та О. Кравченка
з представниками громадської організації «Українська
громада» В.Чеповим та О.Ситник. На зустрічі були присутні представник політичного проекту «Мерітократична
Україна» Ю. Кочевенко. та представник ВГО «Асоціація
допомоги постраждалим інвесторам» О.Гончарук. Обговорювалися питання співробітництва та створення
Громадянької Ради організацій.
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося 09.09.2010
проведено обговорення поточних питань з організації святкування 1-ї річниці ДСУ та знайомство з гостями (охоронна фірма), які зацікавилися членством
у ДСУ. Також ухвалено рішення, що святкування річниці ДСУ відбудеться 1 жовтня за адресою м.Київ,
вул. Михайлівська, 22-в, «Мистецький простір 365».
На наступне засідання відбудеться 16.09.2010 , за
адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф. 1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.
***
У п'ятницю 10 вересня відбулася зустріч представників ГО «ПОСТУП» О. Нестеренко та Л. Грушевого з керівником відділа Міністерства економіки
України паном Жовтухою В.А. щодо долі листа до
Міністерства з пропозицією від ГО «ПОСТУП» ініціювати включення до державної звітності показника долі малого та середнього бізнесу у ВВП.
Докладніше у наступному номері «Поступінформу».

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Луцьку Анну Василівну (11 вересня)
Альохіна Олега Анатолійовича (15 вересня)
Гулак Вікторію Миколаївну (15 вересня)

ВНИМАНИЕ! В субботу 18.09.2010 в рамках

проекта «Золотое кольцо «Поступа» планируется однодневная поездка микроавтобусом на Житомирщину по маршруту Киев Житомир - Коростень - Чоповичи - Киев. Стоимость
проезда на 1 чел. – 140 грн. Организатор – Ирина
Ткаченко. Тел.: (067) 4306878, (093) 8247274.
тримка Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».
• На 20 жовтня (середа) заплановано обговорення
шляхів розвитку поступівського магістрального напрямку «Захист».
• На 27 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»)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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«ПОСТУПИНФОРМ» – КРАТКО О ГЛАВНОМ
- расширение редакции на полупрофессиональной
и профессиональной основе.
Нас часто спрашивают, почему газета выпускается
в таком небольшом формате? Ответ очень прост: чем
короче публикуемый материал, тем он лаконичней и
гораздо легче воспринимается. На вооружение взят
простой принцип: объем статей должен соответствовать формату издания. К тому же, за выпуском, казалось бы, небольшого листа, стоит целый процесс.
Это и сбор материала, который включает в себя написание собственных редакционных статей, статей
по направлениям деятельности «Поступа», контроль
новостей и анонсов организации. Это и редактирование и коррекция поступающего материала, ведь

(Начапо на стр. 1)

пишут в нашу газету, как правило, обычные граждане!
Верстка газеты, вычитка номеров – постоянный творческий процесс, занимающий иногда немало времени. И, наконец, рассылка по организации и за ее
пределы. Каждый этап производства должен быть на
высоком уровне, ведь газету читают не только поступовцы, а и совершенно разные люди по всей
Украине. Нужно обратить особое внимание, что для
многих «Поступинформ» является лицом нашей организации. И по нашей газете судят о «Поступе» в
целом.

Коллектив редакции «Поступинформа»

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
всеукраїнського тижневика «Поступінформ» –
друкованого органу громадської організації «Поступ» відповідають на питання:
Хто? Що? і Як? може опублікувати в газеті.
1. Матеріал у газету може написати будь-яка людина.
2. Друкуються матеріали, які відповідають загальним позиціям діяльності громадської організації «Поступ»
і розвитку Української держави, ніде та ніким раніше не були опубліковані й відповідають наступним обов'язковим вимогам:
корисність інформації;
наявність нової інформації;
висловлення або інформація від/про відомих особистостей.
Тема статті та мова написання визначаються автором самостійно, обсяг і формат – технічними вимогами,
черговість і публікація матеріалів – Редакцією.

Технічні вимоги до статей для «Поступінформу»
1. Стандартна стаття, текст до 3 тис. знаків, у т.ч. пробіли (близько півсторінки 12 шрифтом);
2. Формат файлів Word (doc, docx, rtf);
3. Кольорове фото автора обов’язково;
4. Тексти друкуються мовою оригіналу, за уподобанням автора;
5. Матеріали приймаються до розгляду не менше ніж за тиждень до публікації;
6. Матеріал висилається на редакційну електронну адресу: rk-postup-inform@mail.ru.
7. Матеріал повинен відповідати ідеології «Поступу».
Редакція перевіряє матеріали на відповідність вимогам Редакційної політики (рішення Виконкому «Поступу» п.6 від 23.11.2009 № 21) та наявність помилок.

НАПРЯМОК «ЗАХИСТ»

ПОРАДА НА МАЙБУТНЄ

Особисто я не знаю такої людини,
яка б не стикалася в своєму житті з
проблемами.
На сьогодні кожен потребує захисту. Чи-то юридичний захист, громадський, судовий,
психологічний та ін. Аналізуючи першочергову причину виникнення більшості проблем, я дійшла деякого висновку – проблема полягає перш за все в
незнанні, необізнаності у питанні.
Найпростіший приклад, людина купила у кондуктора талон на проїзд у тролейбусі, але не знала, що
його потрібно закомпостувати, а тут, як завжди це
буває, з’явились контролери, і особа змушена спла-

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 17), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 6 ВЕРЕСНЯ 2010 РОКУ
На засіданні були присутні 16 членів Виконкому
(при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гриценок О.,
Гончарук О., Доненко Т., Костін І., Малиночка І.,
Маслієва Т., Соколов К. та Чиж Н.
Відсутні без попередження: Н.Троянова-Малош.
Секретар засідання – Чубко Д.
Вів засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету за серпень за
новою стандартною схемою.
2. Розглянули пропозицію поступівця В.Перехреста щодо впровадження додаткового інформаційного внутрішньопоступівського інструменту.
Вирішили, що на даному етапі впровадження такого інструменту є недоцільним.
3.Через місяць розглянути ситуацію щодо професійної придатності члена Виконкому Н.Троянової-Малош для роботи у Виконкомі організації
«Поступ».
4. Створити робочу групу з підготовки інструкції роботи у Виконкомі організації «Поступ» (посадова інструкція) у складі О.Кравченко
(координатор), А.Лисаченко та І.Ткаченко. Підготувати посадову інструкцію до наступного засідання Виконкому.
5. Створити робочу групу із створення регламенту роботи організації «Поступ» у соціальних
мережах у складі Р.Когут (координатор), Л.Замурій, та О.Єременко. Підготувати вказаний
регламент протягом місяця.
Чергове засідання Виконкому призначене на понеділок 20 вересня 2010р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
менше – якщо чогось не знаєш, у чомусь сумніваєшся – ліпше порадитись, проконсультуватися з самого початку, аніж «розхльобувати» все потім.
Більшість звертається за допомогою, коли вже ну
дуже припекло. І у 80% допомогти в такій ситуації
буває досить проблемно, а іноді навіть і неможливо.
Перестраховуйте себе! Радьтеся зі знайомими, юристами, бухгалтерами, лікарями, з членами «Поступу»
в решті-решт. Ми ж всі об’єднані! Користуйтесь цим,
а не чекайте «з моря погоди»!

тити штраф. Елементарне незнання призвело до
зменшення грошей у Вашому гаманці! І таких прикрих ситуацій у житті кожного вистачає «з головою».
Всі ми знаємо, що коли виникла проблема і ти
йдеш за порадою, то вислуховувати докори на зразок: «А я ж тобі говорила!», «А якби ти зробив так, то
було б так і так!», «А чого ж ти мене не послухав…!»
немає ніякого бажання. І крім відрази «такі поради»
нічого не викличуть!
Погоджуюсь, що бувають різні ситуації, випадки і Анна Лисаченко, член Виконкому «Поступу»,
таке інше, АЛЕ всі ми розсудливі, освічені, законос- координатор Комісії з питань «Захисту»
лухняні громадяни України. Як то кажуть «незнання Тел.: 332-76-86, 097-604-43-27
закону не звільняє від відповідальності». Але тим не
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