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За Громадянську Державу!

ЩОДО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТАТУСУ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
У чергову поступівську Громадянську середу (26 січня 2011р.)
відбулось обговорення регіонального розвитку громадської організації «Поступ». Ні для кого не
новина, що організація «Поступ»
вже потребує регіонального розвитку та набуття
всеукраїнського статусу. Актуальність цього питання без перебільшень виходить на перший план
у зв’язку з неможливістю входження представників «Поступу» до громадських рад при органах
державної влади та роботи в них на регіональному
рівні. На сьогоднішній день членами нашої організаціє є громадяни з різних куточків України, які
бажають брати участь в процесі побудови Громадянської держави. Для цього потрібно дати можливість активним і небайдужим громадянам бути
представниками громадської організації «Поступ»
в різного рівня гілках влади в регіонах України.

нової країни – Громадянської країни! І саме від
нас залежить якість побудованої Громадянської
держави і терміни, які потрібні для перемоги над
корумпованою і олігархічною (антинародною) системою влади.
Що необхідно зробити?
Вже створена ініціативна група регіонального
розвитку, до якої входять Сергій Солодкий (координатор), В’ячеслав Поліщук та В’ячеслав Шевченко.
До завдання цієї групи належить:
формування стратегії і тактики створення та діяльності «Поступу» у регіонах (організаційні питання, фінансові, питання формування
керівного складу та ін.);
пошук координаторів роботи в регіонах;
організація регулярних інформаційних
контактів між центром та регіонами.
Звертаюсь до всіх членів організації «Поступ» із

Всегда выбирайте самый трудный путь – на нем вы не встретите конкурентов.
(Шарль де Голь, французский военачальник и государственный деятель, 1880 – 1970 гг.)
Нам необхідно добитися того, щоб наші поступівці
на місцях стали впливовими та могли вирішувати
свої регіональні проблеми так, як їм це потрібно,
а не комусь іншому. На сьогоднішній день вже
зроблені конкретні кроки в напрямку регіонального розвитку, так створено Броварський осередок ГО «Поступ».
В практичній площині процес перетворення
нашої організації у всеукраїнську досить складний,
але вкрай необхідний. Першочерговими завданнями в регіональній розбудові нашої організації є
розробка чіткого плану регіонального розвитку та
поетапне втілення його в життя. Основною проблемою на сьогоднішній день є відсутність активних людей в 2/3 регіонів України, які бажають та
мають можливість створити і очолювати у себе на
місцях осередки «Поступу». Настав час активізувати пошук в усіх областях України людей, яких цікавить громадська діяльність, що в подальшому,
ймовірно трансформується в професійну політичну діяльність. Навіть, якщо це і не буде політичною діяльністю, то все одно приведе до
впливовості цієї людини у себе в регіоні, а це і пошана, і захист, і добробут.
Вже сьогодні потрібно аби кожен член «Поступу» проаналізував своє оточення щодо пошуку
можливих майбутніх регіональних лідерів, активних людей, яким зрозумілі наші погляди на майбутнє, врахування бажання і можливості цих
людей брати участь у роботі регіональних осередків.
Я хочу аби всі, читаючи ці рядки, зрозуміли
серйозність цього етапу розвитку організації «Поступ». Ми практично переходимо до поширення
нашої ідеології по всій території України. Це дасть
можливість впритул наблизитись до побудови

проханням розглянути можливість приєднання до
зазначеної роботи. Всіх бажаючих приєднатись до
ініціативної групи прошу повідомити про це одному з вищезазначених добродіїв.
Звертаємо увагу, що ця діяльність, як і будь-яка
інша в організації «Поступ», не є і не буде політичною. Це громадянська діяльність, що за своєю
сутністю і цілями ширше за політичну. Політична
робота це всього лиш частина громадянської роботи. А бути активним громадянином своєї країни
має бути не правом, як нам дехто каже, а
ОБОВ’ЯЗКОМ громадянина.
Ця програмна стаття адресована не тільки членам організації «Поступ». Ми звертаємось і до непоступівців. Якщо у когось із Вас виникне
зацікавленість щодо спільної зазначеної праці, то
просимо з нами зв'язатись для її обговорення.
Зв'язатись з нами можна через ту особу, від якої
отримано цю газету, або написавши листа на поступівську
електронну
адресу:
gopostup@gmail.com.
Нагадуємо, що в організації «Поступ» діє принцип, за яким у нас не існує ані підлеглих, ані керівників. Є тільки координатори і всі питання
вирішуються спільно.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ –
СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

В’ячеслав Поліщук,
член Ради «Поступу», т. 096-302-50-74
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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Новини «Поступу»
Вступили в «Поступ»: Нестроєвий А.І. та Сметаненко А.О. (рек. Поліщука В.І.).
Виключено з організації Меньшуткіну О.М. за регулярну несплату членських внесків. Вийшов з організації Дорош Р.В.
На 03.02.2011 в «Поступі» – 227 членів.
***
На засіданні «Громадянської ради», яке відбулося
у середу 2 лютого, обговорювалися питання залучення нових учасників. Були присутні М. Твердохліб, Д. Чубко (Поступ), Л. Грушевий (Діловий союз
України), О. Козлєнков, Л. Мануйлова (Innovations
Group), А. Пілясов (СБ «Ягуар»), С. Стеценко (Мерітократична партія України).
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося
03.02.2011 обговорювались поточні питання щодо
організації проведення Загальних Зборів ДСУ
25.02.2011 р. Було вирішено направити представника ДСУ на засідання «Громадянської ради» з
метою визначення можливості та необхідності членства ДСУ в «Громадській раді». На перше засідання
делегувати члена ДСУ - Грушевого Л. 09.02.2011 р.
Наступне засідання відбудеться 10.02.2011 о
19:00 за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.
***
01 лютого 2011 року в м. Бровари відбулась чергова робоча зустріч представників громадських організацій «Поступ», «Прозоре суспільство» та
молодіжної громадської організації «Авангард
Плюс». Мета зустрічі – створення ініціативної групи
по створенню Громадської Ради при Броварському
міськвиконкомі. Під час зустрічі були розглянуті основні принципи та процедури створення ініціативної
групи при органах виконавчої влади. Було вирішено
підготувати колективне звернення на ім’я міського
голови м. Бровари з метою створення та реєстрації ініціативної групи. Вирішили до складу групи запросити всі громадські організації, які мають
бажання працювати в новоствореному органі.
Звернення має бути підготовлене до 08.02.2011,
підписане всіма представниками ініціативної групи
та направлене до адресату

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Сіру Марину Віталіївну (3 лютого)
Кузьменка Олега Ігоровича (4 лютого)
Вигівського Віталія Степановича (5 лютого)
Богданька Сергія Дмитровича (6 лютого)
Стрильчука Василя Олексійовича (6 лютого)
Бартецького Андрія Юрійовича (7 лютого)
Василевського Юрія Олександровича (9 лютого)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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•На 23 лютого (середа) намічено презентацію
книги Владимира Гонського «Людина і нація».
•На 2 березня (середа) заплановано обговорення
•На 9 лютого (середа) заплановано обговорення поточ- поточного стану справ та подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Дуного стану справ у напрямку «Активна Життєва Позиція».
•На 16 лютого (середа) намічено обговорення ховних і Патріотичних Цінностей».
Громадянські середи «Поступу» відкріті для
поточного стану справ та подальших кроків у розусіх. Запрошуємо всіх зацікавлених.
витку напрямку «Активна Громадянська Позиція».

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД

Громадська рада при Міністерстві юстиції – чергова перемога!
110 – це реально!
В середу 3 лютого цього року відбулись довгоочікувані установчі збори
інститутів громадянського суспільства
при Міністерстві юстиції України.
Для інформації: всього було подано заявок від 175 громадських організацій; включено до списку учасників, які допущені
до установчих зборів, 121 організацію, у т.ч. громадянська організація «Поступ».
Перед початком засідання зареєструвались 110
представників різноманітних організацій. Збори проводились в одному з приміщень Мінюсту по вул. Артема, 73 в просторому актовому залі. Під час
реєстрації кожен отримав мандат (невеличкий клаптик паперу синього кольору, який давав право голосувати на зборах) – скан-копія в додатку до газети.
Привернуло увагу те, що на засіданні була присутня молодь, яка представляла свої організації, а не
лише видатні адвокати та правозахисники.
На початку засідання вступне слово було надано
заступнику міністра Горбуновій Л.М.. Основною
метою виступу було довести до відома громадськості
побажання міністра про кількісний склад Громадської ради – це 45 осіб, по 15 чоловік в 3-х комісіях
(групах). Це певним чином викликало «гудіння» в залі.
Першочерговим і головним питанням слід було визначити кількісний склад ради, а потім – хто саме має
увійти до складу.
Міністерство юстиції заздалегідь підготувало до
зборів бюлетені для голосування із зазначенням усіх

121 кандидатів.
Громадськості в залі категорично не сподобалась
пропозиція голосування через бюлетені. Більшість
(приблизно 90%) дійшла думки щодо необхідності
включити до складу Громадської ради всіх, хто був
присутній на зборах. Але решта 10%, серед яких «заводієм» був відомий правозахисник Багіров, прийняли чітку позицію – «Голосуємо по бюлетенях.
Роздайте їх людям! А потім підрахуємо голоси і рейтингом все буде вирішено!»
Перепалки в залі велись досить довгий час. Багато
людей змерзли, оскільки зал не опалювався. «Паніка» та
обурення наростало з кожною хвилиною. Мікрофон у
Голови зборів зламався ще на початку зборів. Тому заспокоїти юрбу і домогтися тиші було досить складно.
В мене навіть склалася думка, що збори будуть зірвані.
Спільними зусиллями із залу все-таки вдалося заспокоїти «революціонерів-правозахисників». Більшістю
голосів було прийнято рішення про обрання до складу
Громадської ради всіх присутніх представників. А це
110 осіб! На мою думку, це і не багато, і не мало! В
процесі роботи все стане на свої місця. Хто хоче, той і
буде працювати, а ледарів просто виключать.
В подальшому буду інформувати Вас про засідання
Громадської ради при Міністерстві юстиції України.
Це наша спільна перемога! Час ставати до роботи!
Анна Лисаченко,
член Виконкому «Поступу»,
координатор напрямку «Захист»,
керівник юрфірми «З.Е.В.С.»

ПОЯСНЕННЯ Л.ГРУШЕВОГО ЩОДО РІШЕННЯ
ВИКОНКОМУ (ПРОТОКОЛ № 2 ВІД 31.01.2011)
Справедливість – це істина у дії.
(Бенджамін Дізраелі)
Маю нагоду висловитися з питання, що виникло та набуло певної напруги у межах
організації, минулого січня. Мається на увазі питання з
приводу догани, яка була винесена Виконкомом на моє
ім`я наприкінці грудня року, що минув.
Догану цю я опротестував своєю заявою як таку, що
була винесена з грубими порушеннями загальноприйнятих правил та норм. А оскільки наша організація є
громадським флагманом боротьби з беззаконням, то
допускати порушення у стосунках між членами організації є вкрай недопустимо. Це розуміння мене укріпило
у рішенні зайняти принципову позицію щодо цього питання.
Я далекий від бажання довести цим, що не маю недоліків у своїй роботі – у кого їх нема? Дозволити собі

розкіш мати недоліки у роботі може лише той, хто
нічого взагалі не робить. Мав їх вдосталь і я, тож бажання Виконкому суворо на це вказати мені цілком
зрозуміло. Та у ситуації, що виникла, я винен не стільки
у недоліках в роботі (про неї мене взагалі не спитали,
виносячи оцінку), скільки у тому, що не втримав в полеміці належний етикет та припустився до риторики,
яку від мене, допускаю, не чекали взагалі, беручи до
уваги той імідж, який мимоволі склався щодо мене в
організації.
За це я дійсно жалкую, за таке та приношу усім свої
вибачення. А тим, хто мене зрозумів, та підтримував
– мою щиру подяку.
Та як би там не було, Конфуцій був би мною незадоволеним точно. І був би на 100% відсотків правий.
Але я тішуся тим, що попри все, Виконком проявив
більшу мудрість та витримку, якої, певно, не вистачило

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 2), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 31 СІЧНЯ 2011 РОКУ
На засіданні були присутні 15 членів Виконкому
(при кворумі 11):
Гацюк Ю., Доненко Т., Єременко О., Замурій Л.,
Когут Р., Мотузка І., Нестеренко О., Поліщук В., Соколов К., Солодкий С., Твердохліб М., Ткаченко І.,
Троянова-Малош Н., Чубко Д. та Шевченко В.
Відсутні з об’єктивних обставин: Зінган О., Костін,
Кравченко О. та Лисаченко А.
Відсутній без попередження – Дементьєв О.
Секретар засідання – Ткаченко І.
Вів засідання – Твердохліб М.
Крім членів Виконкому на засіданні були присутні члени
організації: Грушевий Л., Когут Л. та Сметаненко А.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету за грудень 2010 року.
2. Прийнято рішення щодо члена організації В.Тимофєєва (вирішено не публікувати, про суть можна
дізнатися у свого Представника).
3. Скасувати догану Л.Грушевому у зв'язку з недооцінкою ним важливості виконання завдань Виконкому, а також враховуючи те, що Л.Грушевий
визнав факти своїх порушень щодо роботи у Виконкомі і некоректність своїх висловлювань на адресу Виконкому.
Прийнято більшістю голосів, два члени Виконкому
були «проти» рішення.
4. Провести ОПИТУВАННЯ щодо залучення членів
організації «Поступ» до роботи з розвитку регіональних поступівських організацій. Термін проведення ОПИТУВАННЯ – два тижні з моменту виходу
відповідної програмної статті в газеті «Поступінформ». Група проведення ОПИТУВАННЯ та підготовки програмної статті: С.Солодкий (координатор),
В.Поліщук і В.Шевченко.
Чергове засідання Виконкому призначено на
понеділок 14 лютого 2011 р.
УВАГА: почався процес приєднання членів організації «Поступ» до доступу в службову групу «Виконком» на ресурсі Гугл (в режимі перегляду).
Пропонуємо поступовцям скористатися зазначеною
можливістю. Це забезпечить їм оперативне отримання службової інформації і перегляд в он-лайн
режимі, як реально відбувається управління організацією. Передбачається саме такий спосіб використовувати для забезпечення прозорості прийняття
рішень владою в Громадянській державі.
Для того, щоб отримати доступ необхідно направити відповідний запит М.Твердохлібу на його адресу nikita222@yandex.ru.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
мені, та зміг прийняти рішення про відміну свого рішення про догану. І саме ця дія є головним здобутком
на сьогодні, бо саме справедливість, виражена належним вчинком, і є та істина, до якої прагнуть дійсно достойні люди. Вважаю інцидент з цим вичерпаним.

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