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За Громадянську Державу!

КАК «ПОСТУП» СОБИРАЕТСЯ ДОСТИГАТЬ СВОИХ ЦЕЛЕЙ?
Часто звучат вопросы о том, как
же «Поступ» собирается достигать
своих целей? Если ответить на этот
вопрос очень коротко, то ответ
прост: путем эволюционного роста
своей влиятельности в государстве.
Для реализации любого проекта всегда существует
набор необходимых условий, выполнение которых
неотвратимо приводит к достижению цели. Попробуем разобраться, какие именно необходимые условия в нашем случае? Какие из них уже достигнуты, а
над чем еще предстоит потрудиться?
Общая ситуация в стране по-прежнему остается
более чем сложной, властью безраздельно владеют
олигархические объединения. Средний класс, как
движущая сила позитивных изменений в государстве,
разобщен и не играет заметной политической роли.
В таких условиях граждане практически не могут повлиять на власть и ощутить, что они что-то могут изменить в стране.
Политика, которую грамотно проводили олигархи-

с успехом эксплуатируются другими организациями и
партиями. Вместе с тем на сегодня ни одна общественно-политическая структура в силу значительного
отрыва от народа не способна реализовать «свои» декларации. Мы же не только постоянны в наших основных
задачах, но и последовательно проводим практическую
работу по их достижению. Конечно, масштаб такой работы еще недостаточен, но она ведется и ведется настойчиво. А это значит, что все, что нами
задекларировано, будет достигнуто рано или поздно!
Напомним наши основные задачи по построению
Гражданского государства:
1. Установить Диктатуру закона в стране.
2. Создать Сильную экономику на основе малого и
среднего бизнеса.
3. Изменить отношение к собственности в стране
(чем больше собственности – тем больше обязанностей и ответственности).
4. Сделать приоритетной социальную политику по
отношению к армии (милиции), здравоохранению и

Взятку от подарка отличает то, что госслужащий, который уже (просто так, по
долгу службы ) выполнил свою функцию получает подарок. А если без подарка эта
функция не выполняется, то это взятка. И даже одна гривна в виде взятки есть недопустимым. А врач, который взялся (без денег) за безнадежного больного и поднял его на ноги, заслуживает благодарностей без ограничения по сумме. Это мое
личное мнение. (Игорь Мотузка)
ческие правительства, привела к появлению устойчивого мифа, что среднего класса у нас практически
нет. Это привело к заблуждению, что любые действия
народа бесполезны. И, как следствие – к политической апатии людей. Подавляющее количество существующих общественных организаций также не
готовы объединить сейчас средний класс, а это 6070% населения нашей страны. Так как базируются на
том же мифе. Ситуация не изменится до тех пор,
пока не будет разрушен нынешний стереотип мышления и средний класс не будет объединен.
Здесь все достаточно просто. Социальные законы
общества показывают, что для формирования групп
(больших и малых) необходима общность интересов.
Люди объединяются по интересам. Другими словами
нужна объединяющая и направляющая идеология,
которая будет учитывать интересы тех или иных
слоев населения, а в нашем случае – интересов
среднего класса.
Задачей «Поступа» как раз и является объединение среднего класса на основе таких идеологических
принципов, которые реально могут привести к цели.
За время своей деятельности мы ясно сформировали
нашу цель – построение Гражданского государства
в интересах среднего класса! Мы сегодня можем с
уверенностью заявить, что вопреки всем заявлениям
о невозможности объединения среднего класса, мы
обладаем таким практическим опытом и продолжаем
указанную работу.
Только передовая идеология, отражающая реальные
сегодняшние потребности среднего класса, способна
сплотить массы и повести за собой. Уже сейчас мы замечаем, как заявленные «Поступом» задачи и принципы

образованию.
5. Добиться выполнения всех конституционных
прав перед гражданами со стороны государства.
6. Восстановить в обществе моральные, духовные
и патриотические ценности.
7. Подчинить судебную систему интересам народа. Ввести выборность судей всех уровней и механизм их отзыва по инициативе граждан.
8. Убрать капитал из системы государственного
управления.
Для достижения указанных задач нам необходим
рост количества участников нашего движения с превращением его во всеукраинское. А для этого необходима работа с массами. Такую возможность нам
сегодня предоставляют социальные сети в Интернете. Данный ресурс практически недоступен олигархии, потому что требует массовой работы
большого количества людей не за деньги, а во имя
своих личных интересов. Олигархия может купить рекламное пространство, телевидение, что и делает.
Но олигархия не может купить сознание людей. Мы
же не покупаем никого, мы делаем так, чтобы все
больше и больше людей узнавало о нас, о наших действиях и наших задачах. И чем больше людей к нам
присоединится, и будет действовать вместе с нами,
тем быстрее мы достигнем всех наших целей.
ИТОГОВЫЙ ВЫВОД:
Знать что делать – делать– привлекать к этому все
больше и больше людей! И победа будет за нами!

Кирилл Соколов,
член Исполкома «Поступа»
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Новини «Поступу»
Вступила в «Поступ»: » Шваб Н.В., виключено
з організації Вдович В.А. за регулярну несплату
членських внесків.
Включено до складу Виконавчого комітету
громадської організації «Поступ» Поліщука В.І.
та виключено Зубишена Р.В.
***
У середу 9 грудня було проведено чергову зустріч членів «Поступу» М. Твердохліба, Д. Чубка та
О. Кравченка з головою київського осередка ВГО
«Громадянська позиція» О. Соповим, головою ГО
«Співвітчизник» В. Підліпським та головою ГО
«Новий Київ» З. Шкіряком.
Обговорювалися питання співпраці та Регламент
Громадянської ради.
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося
16.12.2010 обговорювались поточні питання щодо
участі членів ДСУ в громадських радах при органах
виконавчої влади.
Наступне засідання відбудеться 23.12.2010 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
Чернецького Миколу Васильовича (18 грудня)
Шестаченка Сергія Миколайовича (18 грудня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• 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 – вихідний.
• На 12 січня (середа) намічено складання плану
діяльності «Поступу» у 2011 році.
• На 19 січня (середа) намічено 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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Анонс презентації книги Володимира Гонського «Людина і нація»
(презентація книги заплановано провести у середу 23 лютого 2011 р.)
Книга сформована на основі
текстів, опублікованих у ЗМІ за
останні роки.
Тут є і серйозні соціофілософські, і саркастичні політологічні:
про національну ідею як рушій прогресу, мову як архітектора людини
і нації, політику і політиків, борців УПА, про світло
Майдану, про геноцид і його етапи...
Я писав про все це тому, що про це думав. Як і Ви також.
І зараз, і тоді було багато бруду. І тепер, і тоді були
вороги, зрадники чи просто байдужі.
Можливо, тоді було більше героїв? Але скільки світлих
облич, мужніх характерів, мудрих голів і воістину героїчних доль наших сучасників тримають цю суспільну піраміду, на вершині якої – не завжди найдостойніші!
Для чого я це писав? Якраз для того, щоб цих світлих хлопців і дівчат ставало все більше, і щоб вони, а
не жуліки, стали нарешті героями нашого часу.
Тому в кожній статті – чи політичній чи історичній
– я писав перш за все про людину. І про націю – бо

саме вони є головними цеглинками світобудови, визначальними пульсарами розвитку, еволюції.
Шукаючи причини наших бід, ми найчастіше киваємо на політиків. Ні! Низька якість цих персон – не
причина, а наслідок.
Порушення взаємозв’язків між людиною, нацією і вселюдською спільнотою; втрата системи
психосоціальних механізмів розвитку особистості, пов’язаних з її національною суттю; викривлення цивілізаційного вектора, який пронизує
поступ кожного Я через сім’ю, родину, рід, народ
і вмонтовує таким чином оце Я у Всесвіт, – ось
першопричини кризи людини і суспільства.
Сподіваюся, книга допоможе багатьом побачити
світло в кінці чорного тунелю агресивного невігластва, хтось знайде тут рятівні дороговкази в лабіринті
фальшивих «правд».
А Ви, мої щирі побратими, – і я найбільше цього
хочу – візьміть собі в дорогу ту систему аргументів,
яку я намагався розробити в цих текстах.
Моя гітара також має що Вам сказати…

БАЙДУЖІСТЬ ВБИВАЄ НАДІЮ!
Через втрату інтересу до чужих проблем ми стаємо схожі на слимаків, що
носяться зі своїм майном на спині і ховаються за найменших незручностей
зовні їх особистого життя. Тому ми і займаємось тим,
що намагаємось пробудити в наших людях щирість до
інших і активність у діянні доброго, корисного не тільки
для себе, а й для оточуючих. Для тих, кому це потрібно
більше, ніж нам. І діти з дитячого будинку, над яким взяв
шефство наш благодійний фонд, одні з таких.
Діяльність «Слов’янського куполу» – основний за
останні місяці показник в діяльності 5-го поступівського магістрального напрямку «Відродження та підтримка духовних, моральних та патріотичних
цінностей». Тому в останню середу, присвячену обговоренню результатів діяльності 5-го напрямку, майже
вся увага була приділена саме йому. Найближчі кроки
розвитку фонду були озвучені новим президентом
Оленою Заган, завдяки якій ми вже співпрацюємо з
іншими фондами, присутні на засіданнях «Українського форуму благодійників».
Приємним в середу стало підключення нових благодійників (Олександр Кравченко, Вячеслав Шевченко, Анна Лисаченко), які пообіцяли забезпечити
дітей новорічним подарунками, а фонд – паливом
для передноворічної поїздки до дітей, юридичною та
представницькою підтримкою.
З початку співпраці з дитячим будинком вже кілька
раз учасники напрямку та волонтери (яким величезна
подяка) відвідували наших підопічних. Одночасно з
матеріальною допомогою, ми граємо з дітьми, спілкуємось, ділимося з ними новими знаннями. Повірте,
не побувавши там, ви не відчуєте того, що відчув Сергій Солодкий, який повернувшись до своїх дітей додому яскраво відчув різницю між життям сімейних

дітей та мешканців дитбудинку. Недостатність матеріальних речей звісно засмучує цих малят, але головна
проблема – самотність і відсутність душевного тепла
та примарне майбутнє для таких дітей.
Остання наша поїздка пройшла під знаком прекрасної
східної країни – Японії. Посольство цієї держави в Україні
сприяло нам, надавши подарункові довідникові виданняпутівники. Леонід Грушевий провів короткий ознайомлювальний урок про країну, одночасно переплетений з
цікавою інформацією про нашу рідну Державу. Ми навчили дітей робити орігамі, писати та читати свої імена
японською мовою. На завершення пригостили дітвору
смачними десертами японської кухні. Фото-звіт про поїздку дивіться в групі «Поступ» на «Однокласниках».
Звісно дякуємо не тільки тим, хто їздив з нами, а й
тим, хто допоміг комплектувати матеріальну допомогу
дітям. Продовженням нашого спілкування буде свято
Святого Миколая, в цей день ми разом з іншими благодійниками влаштовуємо свято для дітей з кількох
дитячих будинків у Києві. Це ще один позитивний крок
в діяльності фонду – співпраця з колегами-благодійниками для поширення масштабів нашої діяльності.
До речі, наш фонд уже взяв участь в такому сумісному заході. За що ми вже отримали подяку від «Українського Форуму благодійників». Найближчим часом в
планах благодійного фонду – відкриття свого web-сайту,
розробка системної програми адаптації випускників дитячого будинку до самостійного життя, початок обговорення можливості роботи з самотніми людьми похилого
віку та подальше розширення фінансування.
Закликаємо всіх, хто знає про діяльність фонду, допомагати і грошима і своєю присутністю на заходах.
Пам’ятайте, що ми не просто допомагаємо прожити
певний проміжок часу цим людям. Це діяльність соціального значення, це крок в майбутнє, де навіть са-

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 24), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 13 ГРУДНЯ 2010 РОКУ
На засіданні були присутні 17 членів Виконкому
(при кворумі 11).
Відсутні з об’єктивних обставин: Доненко Т., Єременко О., Замурій Л. та Зінган О.
Секретар засідання – Гацюк Ю.
Вів засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету організації за листопад за звичайною схемою.
2. Ввести до складу Виконкому члена Ради організації В. Поліщука.
3. Виключити В.Вдович з організації «Поступ» за регулярну (більше 3 місяців) несплату членських внесків.
4. Рекомендувати до виключення з організації «Поступ» за несплату членських внесків: Коваленко В.,
Меншуткіну О., Паніна О. і Перехреста В.
5. Надати Володимиру Гонському можливість провести презентацію своєї книги в одну з найближчих
вільних Громадянських серед.
6. У зв'язку з 9-річчям організації «Поступ» нагородити грамотами наступних членів організації:
- за активну участь у проведенні Громадянських
серед організації «Поступ» Васюру Анатолія;
- за організацію проведення поступівского конкурсу
дитячого малюнка та організацію поступівской виборчої кампанії у м. Бровари Сергія Солодкого;
- за активну участь у розвитку газети «Поступінформ» Сергія Клебановського;
- за активну участь у розвитку благодійного фонду
«Слов'янський Купол» Олену Заган;
- за координацію роботи з розвитку віртуального
простору організації «Поступ» Романа Когута.
7. Опублікувати звіт щодо діяльності організації «Поступ» за останні два роки (2009 і 2010 рр.) в останньому за 2010 рік номері газети «Поступінформ».
8. Опублікувати оновлену версію Регламенту організації «Поступ» в першому номері газети «Поступінформ» 2011 року.
9. Р. Когут з'ясувати причину неможливості роботи члена
Виконкому О.Зінган в соціальній мережі «Однокласники»
та внести відповідні пропозиції до Виконкому.
10. Доручити ведення таблиці рішень Виконкому та
контролю їх виконання С.Солодкому.
Чергове засідання Виконкому призначене на понеділок 27 грудня 2010р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
мотній людині буде гарантовано комфортну старість
і де випускники дитячих будинків не будуть чужинцями в суспільстві і не будуть регулярним поповненням лав кримінальних угрупувань, як це відбувається
в даний час. Будуймо майбутнє разом з нами! Не залишайтесь просто вдячними спостерігачами!

Тарас Доненко, член Виконкому «Поступу»

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