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За Громадянську Державу!

ВІДРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
ДО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ
щодо випадку з нердепом Володимиром Ландиком

Як стало відомо із засобів масової інформації, на
Луганщині стався інцидент між працівниками ДАІ та
народним депутатом Ландиком В.І. В наслідок інциденту працівник ДАІ отримав тілесні ушкодження.
Згідно з повідомленнями, автомобіль народного депутат був зупинений у зв’язку з перевищення дозволеної
швидкості руху. Факт зупинки обурив народного депутата
та його помічника, внаслідок чого виникла бійка між працівником ДАЇ та помічником народного депутата.
При цьому сам народний депутат знаходився в автомобілі та був свідком побиття представника влади.
Більш того, є посилання на те, що народний депутат
Ландик В.І. підбурював свого помічника до неправомірних дій щодо працівника міліції , який знаходився
при виконанні службових обов’язків.
Той факт, що народний депутат України був присутній

під час нападу на працівника міліції під час виконання
останнім обов’язків по охороні громадського порядку, не
кажучи вже про підбурювання до таких дій, підриває залишки довіри до Української влади та зводить нанівець
будь які зусилля побудови Громадянської держави.
Подібні дії народного депутата завдають значної
шкоди національним інтересам Української Держави.
Ще більшої шкоди Україні завдасть безкарність осіб,
наділених владними повноваженнями, тому:
ВИМАГАЄМО
перевірити факти, неодноразово оприлюднені у
ЗМІ, та, у разі їх підтвердження, підняти питання про
позбавлення народного депутата Володимира Ландика депутатської недоторканості та притягти до відповідальності у зв’язку з допущенням ним дій, що
приводять до підриву довіри до української влади.

Звернення буде направлено до Президента України та Голови Верховної Ради України.

В нашей жизни не столько важно положение, в каком мы находимся, сколько
направление, в каком мы движемся (Вильям Генри Холмз).

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
В середу 16 березня відбулося
третє обговорення діяльності напрямку «Регіональний Поступ». Одним з головних питань, які довелося широко розкривати, було: «А для
чого організації «Поступ» потрібно ставати всеукраїнською організацією?»
Якщо коротко, то відповідь буде така: «Для досягнення нашого головного завдання – створення ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ!».
Нам необхідно об'єднати під свої знамена та ідеологію представників середнього класу всієї України.
А цього можна досягти тільки, якщо ми будемо мати
свої представництва в усіх регіонах нашої країни. А,
значить, ми повинні стати саме всеукраїнською організацією – реальною організацією з реальними та активними членами в усіх регіонах країни.
Слід зазначити, що якби нам просто був би потрібен тільки статус всеукраїнської організації, то ми
його досить легко зробили б ще десять років тому.
Для цього достатньо було б створити формально,
лише на папері, та зареєструвати 14 фіктивних регіональних структур із «мертвих душ». Але ми йдемо
іншим шляхом – шляхом створення реальної організації саме тому, що нам потрібен не сам статус, а дійсна всеукраїнська структура!
На розгляд організації «Поступ» в зазначену Громадянську середу робочою групою був винесений для
обговорення проект основних принципів побудови
всеукраїнської організації. Після обговорення проекту
та внесення пропозицій прямо на засіданні, ми прийшли до таких принципових рішень. Ось вони:
1. Людина сама собі визначає членом якого осередку їй стати, регіонального чи центрального. Про-

писка при цьому вирішального значення не має.
2. Всі регіональні центри знаходяться на повному самофінансуванні, окрім певних виключень, коли окремі
заходи можуть фінансуватись із Центру (наприклад проведення всеукраїнського з'їзду або іншого заходу в
певному обласному центрі). Обов'язкові членські внески йдуть тільки в Центр для фінансування діяльності по
управлінню всією структурою організації. Додаткові внески від членів організації «Поступ» та внески від сторонніх осіб на розвиток організації залишаються в більшій
частині в розпорядженні регіональних центрів.
3. Кожний осередок має керівника (Голову осередку), Виконавчий комітет. Керівник осередку за посадою є одночасно і Головою Виконкому цього
регіонального центру.
4. Призначення на посаду керівника регіонального центру затверджує Виконком Всеукраїнської організації «Поступ», але за поданням Виконкому відповідного місцевого
осередку. Знімати з посади керівника та призначати виконуючого обов'язки також може центральний Виконком.
5. Кожний осередок має свого куратора в Центрі.
Один куратор може здійснювати координацію роботи
по кільком осередкам.
6. Головне завдання осередку – реалізація статей
5 і 38 Конституції України, а саме – активна співпраця
з органами місцевого самоврядування, входження в
такі органи самоврядування або їх створення, взяття
під свій контроль всі питання місцевого самоврядування. Другим головним завдання має бути вирішення питань захисту законних інтересів членів
регіональних центрів організації «Поступ».
7. Місцеві осередки діють на загальних посту-

(Продовження на стор. 2)
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Новини «Поступу»
На черговому засіданні Громадянської Ради 16
березня обговорювалися питання розвитку самої
Ради. Вирішили на наступному засіданні 23 березня продовжити обговорення ідеологічних засад.
Також до складу Ради приєдналася ГО «Кияни
об’єднуємось».
На засіданні були присутні Л. Мануйлова, О. Морозовський (Спілка підприємців України), О.Сопов (Громадянська позиція), М. Твердохліб, Д. Чубко (Поступ),
Л. Грушовий (Діловий Союз України), М. Маньковський (Кияни об’єднуємось).
***
На черговому засіданні громадської організації
«Діловий союз України», яке відбулося 17.03.2011,
обговорювалася ідея створення на сайті ДСУ спеціального розділу «Чат із гостями». Також вирішено
розмістити у бізнес-центрі на вул. М. Раскової рекламну об’яву:
«Деловой Союз Украины» приглашает Вас
на рабочую встречу с целью установления
бизнес контактов.
Место: ул. М. Расковой 19, оф. 1216
Время: четверг, 24.03.2011, начало в 19:00
Контакт: Вячеслав, (050) 330-49-98
www.dsu.org.ua.
Наступне засідання відбудеться 24.03.2011 о
19:00 за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 23 березня намічено обговорення поточного
стану справ та подальших кроків у розвитку магістрального напрямку «Захист».
• На 30 березня заплановано друге обговорення
подальшого розвитку газети «Поступінформ».
• На 6 квітня заплановано доповідь Кушерця Василя Івановича, професора філософії, Голови Ради
товариства «Знання» на тему «Про смисл буття людини».
• На 13 квітня намічено обговорення питань
щодо Загальних зборів організації.
• На 20 квітня – обговорення результатів Загальних річних зборів організації «ПОСТУП», коригування планів діяльності згідно рішень зборів.
• На 27 квітня заплановано обговорення напрямку «Диктатура Закону»: стан справ, наступні
кроки.
Як і завжди, громадянські середи, які проводить «ПОСТУП», відкриті для усіх бажаючих.

Заходи по середах відбуваються о 19:00 за
адресою: Київ, вул. Велика Васильківська (колишня Червоноармійська), буд.57/3, товариство
«Знання України», кімн. 317 або 318 (біля ст. м.
«Республіканський стадіон»)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
(Початок на стор. 1)
півських принципах (принцип лідерства, Громадянські середи, засідання регіональних Виконкомів, міжпартійності, активної громадянської позиції та ін.).
Зрозуміло, що з часом ці принципи будуть доповнюватися новими та видозмінюватися так, як буде
підказувати життя.
Кілька тижнів тому в організації «Поступ» було проведено опитування з приводу участі кожного члена у
діяльності напрямку «Регіональний поступ». За результатами опитування виявилося, у нас вже є потенційні члени для майбутніх місцевих осередків у 16
регіонах України, з якими необхідно починати роботу.
Загалом виявили бажання працювати в тій чи іншій
мірі по розвитку регіонів 48 членів «Поступу».
Так з чого ж ми будемо починати свою роботу?
Пропонуються такі дії:
1. Для координації роботи робочої групи створити
Гуглгрупу і ввести в неї всіх тих, хто виявив бажання
приєднатися до роботи.
2. Визначитись із конкретними завданнями для

кожного члена робочої групи.
3. Провести роботу по вже існуючим потенційним
членам регіональних структур на предмет їх приєднання до нашого руху.
4. Розпочати роботу в соцмережі «Однокласники» по
пошуку в регіонах людей, які згодні з нашою ідеологією
та завданнями та готові будуть з нами працювати.
Сьогодні створення РЕАЛЬНОЇ всеукраїнської організації є одним з головних завдань. Зволікання із вирішенням такого завдання буде тільки сповільнювати
розвиток «Поступу» в цілому. До цього часу всі завдання, які ставилися перед «Поступом», вирішувалися,
а значить реальній всеукраїнській структурі бути!
Приєднуйтесь до нас, до нашого руху! Лише «Поступ» зможе побудувати в нашій країні ГРОМАДЯНСЬКУ
ДЕРЖАВУ, державу в інтересах більшості громадян
України, а не корумпованої меншості та олігархії.
Перемога буде за нами, іншого шляху просто не існує!

Сергій Солодкий, член Ради «Поступу»,
Координатор напрямку «Регіональний Поступ»

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Не так давно в нашей организации
появилось направление ЗАЩИТА.
Хотя само направление оформилось
в отдельное магистральное недавно, но оно, по
факту, работало с самого начала деятельности самой
организации «Поступ». Весь наш опыт показывает,
что защита одна из самых важных составляющих в
жизни любого человека, гражданина. Особую актуальность этот вопрос приобретает в обстоятельствах,
когда государственные инструменты защиты: милиция, суды и прокуратура и другие специальные государственные инстанции – напрочь коррумпированы.
Да, мы помним, что все мы в организации «Поступ» объединены единой целью – построение Гражданского государства. Такого государства, в котором
будет нормально жить нормальным людям, а не тем,
кто украл и избежал наказания. Это наша не только
совместная цель, но и смысл совместной деятельности, это наше детище!
Но построение Гражданского государство – дело
непростое и не быстрое. У каждого из нас в жизни
постоянно возникают различные проблемы. Часто
возникают ситуации, в решении которых нужна помощь, поддержка. Главное - помочь человеку найти,
подсказать самый верный, самый рациональный путь
решения его проблемы. Мы исходим из того, что
каждый человек – это личность, единица чего-то
большего. А вместе все мы – это сила, это кулак!
Все мы прекрасно помним азербайджанскую народную сказку «Семь прутьев», в которой говорится о том,
как у одного мужчины было семь сыновей. И были они
- не разлей вода. А когда поженились, каждый свил
свое гнездо и отрекся от других. Тогда отец, собрав их,

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»!
Загальні збори громадської організації «Поступ»
призначені на 16 квітня 2011р. (рішення Ради «Поступу» від 15.02.2011 № 15-11) у приміщенні актового залу готелю «Турист» (ст.м. Лівобережна).
Почтаток реєстрації о 14:30.
Порядок денний Загальних зборів громадської
організації «Поступ» (16 квітня 2011р.):
- звіт органів управління організації «Поступ», у
т.ч. Ревізійної комісії за звітний період;
- вибори органів управління організації «Поступ»
(Голови Ради, Ради, Ревізійної комісії);
- пріоритети подальшого розвитку громадської
організації «Поступ»;
- різне.

ПРИСУТНІСТЬ ЧЛЕНІВ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОВ’ЯЗКОВА
У разі відстутності на зборах, необхідно написати
та передати своєму представнику або будь-якому
члену Виконкому довіренність на право голосувати.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

попросил принести по пруту с гранатового дерева. Принесенные прутья отец связал и дал им, чтобы каждый
попытался переломить пучок. Никто этого сделать не
смог. Тогда отец дал каждому по пруту. Отдельные
прутья, конечно, были поломаны. Отец сделал вывод:
«Если вы будете держаться кучи, никто вас сломать не
сможет, как эти семь прутьев». Понятно, что данной
притчей мы не открываем никому Америки. Но уже
наш, поступовский, опыт показывает, что люди всегда
забывают о силе единства, а вспоминают лишь тогда,
когда у них уже что-то случилось.
Также наш опыт показывает, что у любой проблемы
или сложной ситуации есть выход всегда. А ведь насколько сильнее, мужественнее, увереннее ощущает
себя человек, когда за его спиной стоят единомышленники-команда-организация. Именно решению подобных вопросов и посвящена работа нашего направления
«Защита». Мы вместе должны научиться не только решать уже возникшие сложности, но и научиться их
упреждать. Не вместо нас, но вместе с нами организация может реально помочь каждому, обучив правильным способам решения тех или иных проблем,
расширив круг наших полезных контактов, предоставив
весь свой общественный авторитет и опыт в решении
подобных задач. А опыт такой есть, теперь его нужно
систематизировать и развивать. И об этом мы собираемся говорить в следующий раз.

Анна Лисаченко,
координатор направления «ЗАЩИТА»,
руководитель юр. фирмы «З.Е.В.С.»

З днем народження!
Ганжу Олександра Івановича (22 березня)
Хацановського Євгена Едуардовича (23 березня)
Жуковича Володимира Ілліча (24 березня)
Сліпак Наталію Іванівну (24 березня)

ПОЕЗДКА НА ЧЕРНИГОВЩИНУ
В субботу 02 апреля планируется поездка на
Черниговщину (Славутич-Чернигов-Козелець) в
рамках проекта «Золотое кольцо «Поступа».
Поездка чартерная. Минимальное необходимое
количество участников 15 человек! Осталось 6
мест! Стоимость — 175 грн (включает в себя проезд
на микроавтобусе). Дополнительные расходы: работа экскурсоводов и вход в Музеи (около 50
грн/чел), питание во время поездки.
Организатор — Ирина Ткаченко (067 4306878, 093
8247274).
РЕДАКЦІЯ ПОВІДОМЛЯЄ!
У газеті «Поступінформ» №378 (від 3 березня)
була допущена неточність у статті Д. Чубка «Установчі збори з вибору складу Громадської ради при
КМДА». Зокрема було вказано, що головуючий на
зборах Черненко М.П. за сумістництвом з громадською діяльністю працює у Секретаріаті Кабміну. Інформація про це була взята з сайту Кабміну
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=76137650&cat_id=28591324). Але, виявилося, ця
інформація застаріла, хоча й не прибрана з сайту. А
Черненко М.П. вийшов не пенсію та вже не працює
в Кабміні.

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