Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!
Газета видається з вересня 2003 року

05.05.2011 – 12.05.2011

За Громадянську Державу!

ВМЕСТЕ ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Вторая мировая война - мы все
чаще слышим с экранов телевизоров именно это сочетание слов,
когда нам говорят о времени тех
трагических и героических событий. Но только для народов СССР
она была именно Великой Отечественной, потому
что эта война была за освобождение и спасение
от ига фашизма Отечества, а не просто боевые
действия кого-то с кем-то. Коверкать историю
сегодня, преуменьшая значение той войны, искажая ее результаты означает, в первую очередь,
унижать память всех тех, кто эту войну пережил.
Мы должны помнить и вспоминать ту войну
именно как Великую Отечественную войну, мы
должны гордиться нашим народом, его подвигом
освобождения страны, стран Европы и мира от
фашизма.
Для современников все войны начинаются
нежданно. Это потом, глядя сквозь время и
поколения для историков и исследователей
она кажется неизбежной, и вытекающей из
действий государств и правительств того вре-

ции потеряли 352 тысячи человек, в том числе
78 тысяч человек погибшими.
В результате упорных боев и ценой огромных
жертв советские войска полностью разгромили
тогда 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизированных дивизий противника, взяли в плен
около 480 тысяч человек.
9 мая 1945 года на Центральный аэродром
имени Фрунзе приземлился самолет, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади состоялся
Парад Победы. Командовал парадом Рокоссовский, принимал парад — маршал Жуков.
Это только краткие и сухие данные о последних
днях войны. Такими цифрами, статистикой пестрят и
документы архивов, учебники истории, научно-популярные материалы. Как говорится голые цифры. Но
ведь за ними стоят жизни миллионов наших дедов и
отцов, бабушек и матерей, поломанные судьбы поколений, реки крови, моря слез, но и океан радости
от победы.
Вот уже почти 20 лет мы с вами живем в независимом государстве. Какое же сохранилось отноше-

Война – это самое неразумное, что можно себе представить. Каждый, кто содействует ей советом или делом, должен рассматриваться как преступник
по отношению к человечеству. (А.Эйнзидель, философ-материалист 18 в.)

Поступовцы на праздновании Дня Победы в 2010г.
мени. В 1941 году началась самая страшная
по масштабу злодеяний, по числу жертв и разрушений, самая горькая по потерям, самая
дорогая по цене, самая славная по числу подвигов и свершений – Великая Отечественная
война. Говорят, без огромных потерь нацистов было не остановить. А что касается победы, ее величия, блеска... Победа очень
выстраданная, и это сделали мы.В одной из
ключевых и завершающих войну Берлинской
операции, в 1945 году, были задействованы
свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров,
6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по официальным данным, за сутки Красная Армия
теряла более 15 тысяч солдат и офицеров.
Всего советские войска в Берлинской опера-

ние к самому празднику Победы в
Великой Отечественной войн? Отношение, к сожалению, сложное и
неоднозначное. Не раз я замечал,
что все чаще встречается подмена
понятий, что это, дескать, праздник
«совєтського рєжима», а не наша
победа над самым большим злом
20 века. Почему так получается?
Кому выгодны такие извращения
истории? Для чего сталкивают нас
лбами вокруг этой темы?
Надо понимать и то, что на
самом деле этот праздник не
совсем наш – это праздник нашего старшего поколения. Это они всеми силами, всем миром, всем народом превозмогая
все тяготы, шли долгие пять лет к тому чтобы
был этот день – День Победы, день настоящей
весны, без войны, без фашизма, без зла. Такова была их вера. И нам, участникам и зрителям этого праздника наших ветеранов, надо
это помнить всегда, и стараться придерживаться их веры, проявляя должное к ним уважение, чтя и помня их труды, жертвы, тяготы и
заслуги.
Наша гражданская организация «Поступ» считает,
что День Победы- это великий праздник наших народов, который нельзя забывать. Это день победы
над фашизмом, это день свободы для всего мира.

(Продолжение на стр. 2)
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
На засіданні Громадянської Ради 04 травня відбувся обмін думками щодо загальних питань розвитку Громадянської Ради, залучення нових членів
та відношення до тих, хто регулярно відсутній на засіданнях Ради.
Були присутні члени Громадянської Ради М.Твердохліб та Д. Чубко (Поступ), О.Сопов (Громадянська
позиція), В.Бичихін (партія «Самоврядна українська
держава»).
Активна громадянська позиція
У четвер, 05 травня, член Ради «Поступу»
Д. Чубко був присутній на зустрічі активістів
Деснянського району м. Київа «Мерітократичної партії України» з метою ознайомлення із
діяльністю партії.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Параду Вікторію Юріївну (09 травня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 11 травня планується обговорення стану
справ у поступівському напрямку «Сильна економіка».
• На 18 травня заплановано обмін думками щодо
стану справ та діяльності напрямку «Активна життєва позиція».
• На 25 травня намічено обговорення розвитку
поступівського Інформаційного простору (координація роботи «Поступінформу», поступівського інтернет-порталу, роботи у соціальних мережах та
розвитку «інформаційної пушки»).
• На 1 червня намічено обговорення стану справ
у напрямку «Активна громадянська позиція».
• На 8 червня заплановано обмін думками щодо
діяльності напрямку «Відновлення та підтримка моральних, духовних та патріотичних цінностей.
• На 25 червня намічено обговорення розвитку
організації «Поступу» у регіонах.
Як і завжди, громадянські середи, які проводить «ПОСТУП», відкриті для всіх бажаючих. Приходьте самі, приводьте друзів та
знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди 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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ВМЕСТЕ ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
(Начало на стр. 1)
День когда страна была освобождена от гнета захватчиков, страшнее которых мир еще не видел. Это
надо помнить всегда!
Нельзя использовать День Победы как повод для
политических игр, антинародных заявлений, так как
этот день той далекой весной 1945 года объединил
весь мир в ликовании от победы над вселенским
злом, и использовать этот день сегодня для разобщения народов просто кощунственно и преступно.
Это означало бы, по сути, продолжение дела фашизма, подыгрывание его целям.
Для нас этот день должен быть днем памяти, днем

не забывать памятные даты и славные имена. Но особенно важно помнить: среди вас живут бывшие солдаты. Относитесь к ним бережно.
Маршал Советского Союза Жуков Г. К.»
Помните! Память о войнах и их жертвах имеет
свойство стираться по мере того, как меняется
жизнь. Но подвиги, примеры лучших качеств людей,
не должны исчезать или обесцениваться.
Я верю, что День Победы на вечные времена останется символом мужества и примером для новых поколений.
С Днем Победы!

выражения благодарности и восхищения подвига
наших ветеранов, уроком патриотизма для молодежи
и для всех нас.
В этот день, и это уже добрая традиция, гражданская организация «Поступ» намерена принимать участие в празднованиях Дня Победы, так как это есть
светлая обязанность каждого гражданина помнить
свою историю, подвиг своих отцов и дедов, которые
сохранили Родину для будущих поколений.
Хочется завершить эту статью следующими словами:
«Я призвал бы нашу молодёжь бережно относиться
ко всему, что связано с Великой Отечественной вой- Кирилл Соколов,
ной. Очень нужно изучать военный опыт, собирать член Исполкома «Поступа»
документы, создавать музеи и сооружать монументы,

ЛАНКИ МІЦНОГО ЛАНЦЮГА
Кожна
нормальна людина
шукає у цьому житті своє місце під
сонцем. Це її право і навіть соціальний обов'язок. Та й саморозвиток кожної людини відбувається до тих пір,
поки вона дихає.
Я вважаю, що «Поступ» надає можливість кожній людині реалізувати себе повною мірою. Способи самореалізації людини у цій організації
цікаві, зрозумілі і доступні. Реалізовуючи їх, людина може упевнено крокувати наміченою життєвою дорогою. Для цього в кожного поступівця
достатньо прав та самостійності, і я б навіть сказала, є простір для творчості і прояву своїх можливостей. Справа лише в особистому бажанні
кожного щось робити.

обов'язково проявить у справі. Адже не завжди людина відразу розуміє, що їй конкретно потрібно, що
важливіше і кому вона сама потрібна. Але розсудлива,
активна, цілеспрямована людина рано чи пізно визначиться. І визначиться правильно.
Сьогодні я з повною упевненістю можу сказати, що
«Поступ» на правильній дорозі. І немає нічого страшного в тому, що ми просуваємося сьогодні вперед не
так швидко, як того хотілося б. Зате кожен крок нашої
упевненої ходи чесний, поступальний і правильний.
Всі разом ми є потужною силою. Кожен з нас окремо
– ланка одного ланцюжка, і навіть міцного ланцюга
однодумців. Вірити один в одного і в те ЩО і ДЛЯ
ЧОГО ми це робимо потрібно поза сумнівом.
І тоді ми обов'язково досягнемо бажаних для кожного з нас і для «Поступу» успіхів !

Самоорганізації і волі – ось чого багатьом з нас
часто бракує.
Щодня треба говорити самому собі і один одному:
«Я ЗМОЖУ! ТИ ЗМОЖЕШ!». Відчуття впевненості має
бути завжди присутнім в думках, у діях. Впевненість
– це величезна сила. Якщо людина хоче проявити
ініціативу – усе їй вдасться. Але й за результат, відповідно, у неї ж і запитають.
Якщо людина не знаходить себе в «Поступі», значить вона поки сама не розуміє по справжньому, чого
ж вона хоче у своєму житті. Тому що для досягнення
майже будь-якої мети «Поступ» – важливий і може
застосовуватись як зручний і ефективний інструмент
її досягнення.
Але якщо людина вже у «Поступі», то це означає,
що їй організація потрібна. І з часом вона себе в ній Світлана Сауляк, член «Поступу»

«ЗАХИСТ» ІНФОРМУЄ: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НЕ Є ПЕРЕШКОДОЮ
В УЧАСТІ В ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ НАШОЇ КРАЇНИ
В зв’язку з неодноразовими зверненнями членів організації «Поступ» та
інших громадян України надаємо
роз’яснення щодо вступу державних
службовців до громадських організацій.
Конституцією України закріплено
демократичні здобутки в сфері громадянського суспільства, зокрема статтею 36 визначено, що громадяни України мають право на свободу об'єднання у
політичні партії та громадські організації для здійснення й захисту своїх прав і свобод та задоволення
політичних, економічних, соціальних, культурних та
інших інтересів.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про об'єднання
громадян» громадською організацією є об'єднання
громадян для задоволення та захисту своїх законних
соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.
Держава сприяє розвиткові активності та творчої
ініціативи громадян, створює рівні умови для діяль-

Статтею 4 Закону встановлено, що право на державну службу мають громадяни України незалежно
від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних
поглядів, релігійних переконань, місця проживання,
які одержали відповідну освіту і професійну підготовку
та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.
Законом не передбачено заборон щодо вступу
державних службовців до громадських організацій.
Ніхто не може заборонити вступати до тієї чи іншої
громадської організації.
Отже, шановні громадяни, державні службовці,
лише від Вашого бажання та волевиявлення залежить
Ваша участь у громадському чи громадянському житті
країни. А продовжуючи тему можна задати зустрічне
питання: а що це за державний службовець, який не
цікавиться ані громадськими, ані громадянськими питаннями?!

ності всіх громадських організацій. Спільними для
всіх громадських організацій ознаками є принципи
добровільного членства, рівноправності, самоврядування, законності і гласності. Громадські організації
вільно обирають напрям своєї діяльності. Разом з тим
належність чи неналежність до тієї чи іншої громадської організації не може бути приводом для обмеження прав і свобод або надання державою
будь-яких пільг та переваг.
Право на громадські об'єднання як невід'ємне
право людини й громадянина проголошене Загальною декларацією прав людини. Усі об'єднання громадян рівні перед законом (ст. 36). Заборона
діяльності об'єднань громадян здійснюється лише у
судовому порядку (ст. 37).
Згідно зі ст.1 Закону України «Про державну
службу» (далі - Закон) державна служба в Україні - це
професійна діяльність осіб, які займають посади в
державних органах та їх апараті щодо практичного ви- Олександр Ситар, член «Поступу»,
конання завдань і функцій держави та одержують за- напрямок Захист
робітну плату за рахунок державних коштів.
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