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ИЗМЕНЕНИЕ ТАКТИКИ «ПОСТУПА»
Организация «Поступ» достигла
определенного уровня своего развития, при котором она будет испытывать затруднения в дальнейшем
росте, если не внести некоторые коррективы в ее
движение. Лакмусовой бумагой того, что эта ситуация назрела стали прошедшие местные выборы, и
тот результат, который был получен «Поступом» в
Броварах.
Не является секретом, что на прошедших выборах
организация «Поступ» не получила ни одного депутата. Хотя многие и надеялись, что это произойдет.
Справедливости ради следует сказать, что мы, если
бы и добились положительного результата, то это стало
бы очень неожиданным и нелогичным. Наш результат,
который мы получили, был предсказуем. Получилось
именно так, как и должно было произойти. Почему?
Здесь есть внутренние и внешние факторы.
Внешние: в городе Бровары нас мало кто знал. Агитационный процесс длился всего 10 дней. Смешно надеяться, что за это время, не имея в распоряжении
серьезных медиаресурсов (телевидение, бигборды и

повская команда борется на выборах в г.Бровары». Я не
был никогда конем на скачках, но думаю, что испытывал бы что-то подобное: ты на ипподроме, скачешь, а
на тебя делают ставки и с интересом наблюдают за
твоим результатом. Но мы не на скачках и у нас не
должно быть, ни коней, ни зрителей!
Вот собственно и вторая проблема, которая вскрылась.
Что делать? Как формировать командный дух? Как
влезть в сознание «пипла» и внести в это сознание, что
дело нормальной и достойной жизни – это дело не
кучки активистов-патриотов, а дело всех (!) граждан!
Нам видится, что нужно сделать так, чтобы те, кто
находится в организации «Поступ» начали бы ценить
свою организацию и с уважением относиться ко всему,
что она делает! Ведь это наши общие цели, это есть
наше общее будущее. А когда люди что-то ценят? Правильно, они ценят только то и тогда когда это «что-то»
им достается с трудом и тогда, когда они ЛИЧНО участвовали в его развитии. В противном случае мы получим то, что уже имеем, только в другом ракурсе.
Почему так получилось?
Ответ прост. Мы до сих пор имеем в организации «По-

Каждый гражданин должен по мере возможности направлять свои стремления к
тому, чтобы быть в состоянии властвовать над своим собственным государством.
Аристотель (древнегреческий философ, 384 – 322 гг. до н.э.)
др.) можно добиться необходимой узнаваемости, а жители Броваров смогли разобраться, что же такое организация «Поступ». Тем более что в это время кроме
организации «Поступ» агитацией занималась целая куча
всяких «реальных» и «полезных» гражданских структур.
Вывод: для того, чтобы жители Броваров знали о
нашей деятельности, нужно было бы до этого найти
способы их информировать, чтобы они смогли сами
разобраться и сделать необходимые выводы.
Внутренних факторов много, но они все сводятся к
одному – к слабости командного духа. Вот факты. В г.
Бровары проживает только членов организации «Поступ»
более 20 человек. Для участия в выборах по мажоритарным округам необходимо было выставить 21 кандидата.
Нам же удалось сформировать команду только из 14 кандидатов, и это притом, что двое из них еще не были поступовцами, а один был житель Киева. Получается, что
реальная поступовская броварская команда состояла
всего лишь из 11 человек. А что остальные? А остальным это, как оказалось, не надо было. Это, оказывается,
дело не их. Другими словами люди хотят жить в благоустроенном городе, но принимать участие в его делах не
считают нужным.
Далее, когда процесс уже начался, то мы по организации дали запрос, кто готов помочь в избирательном
процессе. Помощь требовалась в одном из трех видов:
личном участии в агитационном процессе, в материальной поддержке или в работе в виртуальном пространстве (с помощью Интернета). Больше всего
поступовцев приняло участие в материальной поддержке, около 25-30% членов организации. А в личном
и виртуальном участии желающих оказалось всего
около десятка. Все остальные с интересом наблюдали,
что же получится у ограниченного поступовского десанта. У них было реалити-шоу под названием «посту-

ступ» принцип Минимального участия. Это означает, что
для того, чтобы пребывать в рядах организации необходимо всего три вещи: каждый месяц уплатить аж 20 грн.,
раз в неделю подтвердить получение газеты «Поступинформ» и раз в год прийти на Общее собрание организации. И все! Больше никаких обязанностей. Получается,
что у нас в организации есть права и достаточно существенные. Ведь не секрет, что каждый член организации может получать из организации ресурсы для
решения своих вопросов. А какие же у члена организации
обязанности? А их, у нас нет! Заплати 20 грн., подтверди
получение газеты, в создании которой ты даже можешь
и не участвовать и приди раз в год на Общее собрание,
где, как правило, для многих это является простым развлекательным шоу. И все, больше ты ничего и никому
не должен. Так было. Да, мы не скрываем, что такой принцип был оправдан на начальном пути, когда для многих
все, что делается нами, было синим туманом. Но ситуация постепенно изменилась. Принцип Минимального
участие себя изжил. Для того чтобы мы смогли построить
мощную гражданскую силу, способную влиять на ситуацию в стране, необходимо участие КАЖДОГО члена команды. Вот главное требование, которое нам диктует
жизнь. Другого пути у нас нет. Мы должны будем перестроить организацию так, чтобы каждый ее участник не
просто числился, но и должен что-либо делать лично в
общем развитии. Пусть немного, НО ДЕЛАТЬ! Настало
время избавляться от «пассажиров». Конечно, этот процесс внутренней перестройки небыстрый. Понятно, что
это может привести к тому, что мы можем потерять некоторых членов организации, которые в организации
просто числятся. Хоть таких и немного, но все равно
будет жаль. Необходимо будет время для переходного
периода. И для того, чтобы все поступовцы смогли осознать необходимость данного шага и для того, чтобы они
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Новини «Поступу»
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося
02.12.2010 обговорювалися поточні питання діяльності ДСУ.
Наступне засідання відбудеться 09.12.2010 о
19:00 за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Когут Лідію Анатоліївну (3 грудня)
Поріцьку Олександру Володимирівну (5 грудня)
Нестеренка Олександра Анатолійовича (9 грудня)
Левандовського Валерія Володимировича (12 грудня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 8 грудня (середа) планується обговорення подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка
Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».
• На 15 грудня (середа) планується обговорення
поточного стану справ та подальшого розвитку напрямку «Диктатура Закону».
• На 22 грудня (середа) планується обговорення
поточного стану справ та подальшого розвитку магістрального напрямку «Захист».
• На 29 грудня (середа) планується підбиття підсумків діяльності організації «Поступ» за 2010 рік.
• 5 січня (середа) – вихідний.
• На 12 січня (середа) намічено складання плану
діяльності «Поступу» у 2011 році.
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»)
смогли найти себя в общем деле гражданской организации «Поступ».
Кроме того, что нужно изменить внутренние принципы деятельности организации, есть еще два момента, которые также требуют решения.
Так, все говорит о том, что мы засиделись в своем
киевском статусе. Весь ход событий нас заставляет сделать простой вывод: мы должны стать всеукраинской
организацией и нашим гражданским фронтом сделать
всю страну! Без этого мы не сможем больше нормально
развиваться. И в этом направлении уже сделан первый
шаг. Уже после окончания выборов, в г. Бровары состоялись первые заседания броварской части организации «Поступ». Фактически мы получили свою первую
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ИЗМЕНЕНИЕ ТАКТИКИ «ПОСТУПА»
региональную структуру. Теперь необходимо эти усилия наращивать и распространять по всем регионам.
И второй момент. Привлечение финансовых инвестиций. Да, без вкладывания серьезных финансовых
средств, в основном в пиар, нам будет трудно дальше
двигаться. Мы раньше не поднимали этот вопрос. Мы
почти девять лет развивались практически без денег.
Жили только за счет членских взносов и небольшого количества дополнительных взносов и то, дополнительные
взносы начали к нам поступать только три последних года
и составляют пока только около 30% от поступлений членских взносов. Такая тактика также была оправдана. Мы
принципиально хотели вначале построить самую сильную гражданскую структуру в стране, а уже потом предлагать тем, у кого есть деньги инвестировать в эту
структуру. Такая тактика дает гарантию того, что идеологический курс организации не изменится, даже если
деньги к нам поступят от самого дьявола. По решению
вопросов финансирования гражданского движения мы
видим три основных направления: рост численности организации (приоритетное направление), что дает нам стабильную базу за счет членских взносов. Второе
направление: инвестиции от малого и среднего бизнеса.
Ведь сегодня ситуация в стране показывает, что о малом
и среднем предпринимательстве правительство и не собирается думать. А у нас это является одной из самых
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важных задач. Есть и третий источник, с которым мы
хотим познакомиться поближе – крупный капитал. Да,
именно крупный капитал. Просто многие думают, что раз
мы категорические противники олигархии, то мы, значит,
и против крупного капитала. Но это не так. Крупный капитал необходим. Без него наша страна не будет конкурентоспособна в сфере тяжелого машиностроения,
передовых технологий, энергетики и др. Мы против крупного капитала у власти, но не против самого крупного капитала. Так вот, наша задача найти среди представителей
крупного капитала тех, кто сможет рассмотреть в нас гарантию стабильности и роста всей страны.
Итак, что нам необходимо изменить:
– сделать организацию «Поступ» всеукраинской;
– начать привлекать финансовые инвестиции для
развития Гражданского государства;
– провести внутреннюю реформу и отказаться от
принципа Минимального участия, нужно сделать всю
поступовскую систему единой командой, ведь только
монолитная и многочисленная команда представителей среднего класса сможет реально сделать Украину
процветающим государством.

Максим Твердохдеб,
председатель Совета «Поступа»

НАШІ ЛЮДИ
З травня 2010 року,
я, Швалюк Олена Геннадіївна була прийнята до
Громадської організації
«ПОСТУП».
Слід зазначити, що з
головою Ради Твердохлібом Максимом я познайомилася ще у 2002 році, коли відкрила юридичну фірму
www.yavashsovetnik.com.ua, що спеціалізується на наданні правової допомоги громадянам – фізичним
особам у шлюбному, сімейному, житловому, земельному, кредитному, спадковому та нотаріальному законодавстві.
Проводячи інформаційні та маркетингові дослідження, я натрапила на сайт Кабінету Міністрів України,
при якому була створена Рада підприємців, серед
інших суб’єктів була зазначена Громадська організація
«ПОСТУП», після чого я зателефонувала М.Твердохлібу,
і після ознайомленням з принципами і основоположними засадами діяльності, отримала пропозицію вступити до Громадської організації «ПОСТУП».
Мені дуже сподобалося те, що напередодні прийняття мене до лав організації був проведений конкурс
дитячого малюнку. Це свідчить про те, що в громадській організації «ПОСТУП» переважна кількість її членів –
це молоді сім’ї. Незважаючи на сімейні клопоти, на
складнощі в родинних відносинах, люди, які зібралися
під егідою «Поступу», приділяють увагу громадській роботі, роблячи свій внесок у громадське життя, саме з
тією метою, щоб його родина жила краще, щоб зростали і розвивались дітки, були доглянуті батьки, приділена увага родичам, друзям, партнерам.
Напрацювавши значний практичний досвід з 2005
року, мною був взятий курс на попередження правової
неграмотності людей, у наданні їм можливості орієнтуватися у сімейно-спадкових відносинах, у юридично-правовому оформленні документів і майнових прав, що

надає можливості уникнути судових тяжб. Кожна людина
народилася спочатку пізнати світ очима дитини, потім
здобути освіту, знайти чоловіка чи дружину, народити
дочок і синів, і при цьому у житті є головним фактором
право власності на рухоме і нерухоме майно і його правовий захист від будь-яких посягань; все це можливо за
допомогою юридичних інструментів, про які компетентно може розказати фахівець у галузі права.
У зв’язку з цим у 2008 році було почато розробку
проекту, що носить назву «NOTELIVE». Сутність авторського проекту, матеріальне втілення якого поліграфічний продукт, що представляє собою анкетовану
книжечку у 35 сторінок (розміром як паспорт громадянина), поданий до Патентного відомства для реєстрації авторських прав. За допомогою такого проекту
кожній людині пропонується проаналізувати матеріальні
і моральні цінності, зосередити увагу на найважливіших
фактах життя. «NOTELIVE» – персональний дайджест –
навігатор у життєво важливих і юридично значущих фактах в житті людини – власника «NOTELIVE».
Ця книжечка «NOTELIVE» надасть можливість скласти
родове древо, згадати дати, події, і місце проживання родичів, групи крові рідних, визначити спадкову черговість і
родинні зв’язки, зібрати інформацію про рухоме і не рухоме майно, розібратися в переміщенні спадкової маси,
переглянути нотаріальні і інші документи, зосередити
увагу на всіх матеріальних і моральних цінностях, які
мають безпосереднє відношення до особи і її родини.
Консалтинговий проект в цілому надає можливість людині
побачить все своє життя як на долоні, маючи чітку уяву
про необхідні дії, відносно нерухомості (квартири, будинку,
земельної ділянки), транспортних засобів, іншого майна,
шлюбно-сімейних відносин, кредитно-фінансових і цивільно-правових складових. В процесі аналітики всіх фактів, дій і подій у тієї людини, яка має таку книжечку
«NOTELIVE» виникнуть питання юридичного характеру,
відповіді на які Вам люб’язно надасть фахівець. Адже,

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 23), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 29 ЛИСТОПАДА 2010 РОКУ
На засіданні були присутні 19 членів Виконкому
(при кворумі 12).
Відсутні з об’єктивних обставин: Зубишен Р, Доненко Т. та Лисаченко А.
Секретар засідання – Костін І.
Вів засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Відкласти затвердження регламенту роботи в соціальних мережах.
2. Призначити відповідальним за консолідацію
отримання інформації з причин несплати членських
внесків – члена Виконкому О.Кравченка. Інформація надається відповідним Представником до 5-го
числа кожного місяця.
3.Членам Виконкому до 02.12.2010. переглянути
свої адміністративні завдання щодо їх актуальності.
Актуалізовані дані направити М. Твердохлібу.
4. Призначити представником організації «Поступ»
у м.Бровари члена Ради С.Солодкого.
5. До 13.12.2010 завершити ОПИТУВАННЯ серед
членів організації «Поступ» за кількістю знайомих,
яким члени організації пересилають газету «Поступінформ». Відповідальна за проведення опитування
член Виконкому І.Ткаченко.
6.Ввести у практику надання пояснень щодо виставлених оцінок членами Виконкому у разі потреби.
НАГАДУВАННЯ: для участі у святкуванні 9-річчя
організації «Поступ» гроші (230 грн.) необхідно
здати до 8 грудня. Святкування заплановано на 17
грудня в кафе в районі ст.м. «Академмістечко».
Чергове засідання Виконкому призначене на понеділок 13 грудня 2010р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
лише той, хто володіє інформацією, керує своїм життям.
Так, «ПОСТУП» досить потужна громадська організація, яка з кожним місяцем набирає оберти всеукраїнської, а я маючи на меті напрацювати коло тих, для кого
я буду ОСОБИСТИМ РАДНИКОМ та СІМЕЙНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ, маю можливість бути корисною всім, хто
є поступовцем. На час написання цієї статті, вищеописаний проект, а саме анкетована книжечка «NOTELIVE»,
знаходиться на стадії тиражування, і якщо поступівці дозволять, я презентую юридичний проект, що буде раціональнім внеском для користі людей і розвитку
юриспруденції і генеалогії, завдяки моїй розробці.
На останок пропоную надсилати запитання щодо
сімейно-шлюбних, спадкових, житлових, кредитних,
страхових тощо… правовідносин, на мою електронну
адресу Shvaluk@yandex.ru, після аналітики і вивчення
питань, я сформую програму семінарів на задані теми
і проведу консультації на громадянських середах,
звісно з дозволу всіх зацікавлених осіб.

З повагою, і побажанням усього найкращого
Вам і Вашим родинам, друзям, приятелям,
партнерам по бізнесу,
член «Поступу» Олена Швалюк
(093) 463 73 10
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