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За Громадянську Державу!

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
На Общем собрании организации «Поступ», 16 апреля, был избран новый состав Совета. Редакция обратилась к новоизбранным членам Совета с такими вопросами:
1. Какие акценты бы вы расставили или на что обратили внимание в сегодняшней деятельности Поступа?
2. Что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы организация быстрее добилась цели?
3. Какие первоочередные задачи вы ставите для себя в Совете?
Когут Роман
1. Організація розвивається динамічно. Особливо приємно бачити
прогрес, розвиток у віртуальному
світі. Майбутнє світу за новими технологіями, тому Поступ рухається у
правильному напрямку!
2. Командний дух повинен згуртувати організацію.
3. Розвивати свій напрямок в ідеологічному руслі
Поступу. Брати активну участь у розвитку нашої організації вцілому.

Нестеренко Александр
По моему мнению, на сегодняшний день Поступ достиг такого
уровня развития, когда необходимо
привлечение внешнего финансирования и переход на профессиональную деятельность Исполкома. Необходимо также
изменить статус организации на всеукраинский, создавать и развивать региональные представительства.
Свою задачу в Совете вижу в развитии направления по экономике, в создании Программы экономического развития страны на основе малого и
среднего бизнеса.

Кравченко Александр
Принцип оптимального участия.
Думаю, к этому вопросу необхоСолодкий Сергей
димо подойти со всей серьёзностью!
Це може комусь не подобатись,
Пока каждый человек в организации
але без фінансування ми не зможемо
не будет задействован в работе, пуприскорити свій темп. Ми дійшли
скай даже незначительной, не занимающей массу
вже до того рубежу, коли потрібно
времени, мы не сможем построить ЭФФЕКТИВНУЮ
залучати кошти за межами організаструктуру. Либо для этого потребуется значительно ції. Фінансування необхідне не для винагороди нам, а
больше времени.
для розвитку організації і поширення нашої ідеології.

Напрасно утверждают, что человек должен довольствоваться спокойной жизнью:
ему необходима жизнь деятельная; и он создает ее, если она не дана ему судьбой.
Шарлотта Бронте, «Джейн Эйр»
Привлекая к работе, мы предлагаем поступовцам
жить НАШИМИ ценностями и идеологией, пробудить
их потенциал. Невозможно стать действительно
влиятельной структурой без активных людей, подкованных идеологически, тем более, что Поступ перерастает в организацию всеукраинского масштаба!
Увеличение численности.
Без публичной активности эта задача становится
очень сложной. Достаточно вспомнить «информационную пушку»: без копейки денег, посещаемость
нашего портала выросла в разы! Исходя из полученных результатов, должна быть создана группа, которая бы занималась этим вопросом, продуцировала
идеи, рассматривала возможность участия в совместных акциях.
Мотузка Игорь
Для достижения целей организации, на мой взгляд, необходимо активно популяризировать идеологию
организации. Только таким образом
можно достичь численного и качественного роста организации.
Также необходимо направить усилия организации
на региональное развитие. Создание РЕАЛЬНЫХ
структур, наполненных реальными неравнодушными
людьми, желающими изменить нашу страну к лучшему – наша основная задача.

Твердохлеб Максим
Наша цель – это построение
Гражданского государства.
Есть три необходимых и достаточных условия достижения цели:
а) создание проекта Гражданского
государства (формирование идеологии);
б) для того, чтобы идея материализовалась, она
должна овладеть массами (распространение идеологии);
в) формирование команды, способной построить
Гражданское государство (реализация идеологии).
Первое условие уже выполнено. Мы имеем свою
гражданскую идеологию. Ее нужно только развивать.
Сейчас организация «Поступ» занята двумя другими составляющими: распространение наших идей
в обществе и развитие поступовской команды.
Рано или поздно мы достигнем нашей цели, и
Гражданское государство будет построено.
А для того, чтобы ускорить достижение конечной
цели нужно две вещи: распространять наши гражданские идеи в обществе и увеличивать численность
организации.
Чем шире в стране народные массы будут информированы о наших целях, и чем более массовой
будет сама организация, тем быстрее мы достигнем
желаемого результата.

(Продолжение на стр. 2)
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
На засіданні Громадянської Ради (дорадчий
орган, створений для обміну досвідом між організаціями та спільного захисту організацій та їх членів)
11 травня відбулося обговорення технічних деталей
створення веб-сайту Ради.
Були присутніми члени Громадянської Ради Твердохліб М. та Чубко Д. (Поступ), Квашук О. (Громадянська позиція), Голуб Б. (Співвітчизник), Бичихін В.
(партія «Самоврядна українська держава»), Мануйлова Л. (Спілка підприємців України). Гості: Павленко
Д. та Ігнатьєв М. (Всеукраїнська асоціація БТІ), Кулініч Н. (Самоврядна громада), Вітвицька М. (Мерітократична Україна).
Напрямок «Активна громадянська позиція»
У четвер, 12 травня, член Ради «Поступу» Д. Чубко
був присутнім на зустрічі активістів Деснянського
району м. Києва «Мерітократичної партії України» з
метою ознайомлення із діяльністю партії.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Сергієнко Наталію Олександрівну (15 травня)
Повх Олега Михайловича (15 травня)
Нестроєвого Андрія Івановича (15 травня)
Амосова Олега Євгеновича (18 травня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• 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 15 червня намічено обговорення розвитку
організації «Поступу» у регіонах.
• На 22 червня намічено обмін думками щодо
поступівського напрямку «Захист».
Громадянські середи, які проводить організація «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»)
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мированы наши цели и задачи, однако не окончено
формирование идеологии Гражданского Государства
тельности каждого из наших поступовских направле- в целом. Думаю, необходимо в кратчайшие сроки за(Начало на стр. 1)
ний должно стать распространение гражданских идей кончить этот процесс и вовлекать в его поддержку и
Чубко Денис
и привлечение в Поступ людей, которым небезраз- развитие как можно больше людей, организаций и
Основная деятельность «Поступа» лична судьба нашей страны.
объединений.
должна быть сосредоточена на
людях. Идеологические принципы,
Костин Игорь
Шевченко Вячеслав
которыми обладает наша организаПервоочередные задачи – увелиНа сегодняшний день очень
ция, позволяют понять и объяснить
чение численности членов организаважно, чтобы организация стала
причины происходящего в нашем государстве и пути
ции, наращивание кадрового ресурса,
Всеукраинской. Думаю, эта задача
решения проблем. Мы отчетливо понимаем, какое
увеличение количества более активявляется первостепенной. Создавая
Гражданское государство мы намерены построить.
ных участников, которые готовы разВсеукраинскую структуру, будут паТеперь наша основная задача – это количествен- раллельно решаться вопросы численного роста, виваться сами и вместе с тем развивать Поступ.
ный и качественный рост организации. Смыслом дея- новых идей и новых возможностей. У нас четко сфор-

РЯДОВЫЕ АКТИВИСТЫ
Уже не раз приходилось слышать фразу: «Вы, активисты, начинайте, а рядовые члены организации
вас поддержат…». Но, что значит активист? И что
значит рядовой член организации? И где лежит разделительная черта между этими понятиями?
Как по мне, то эта грань сосредоточена в голове
каждого человека. Ведь человек настолько богат,
счастлив и свободен, насколько он сам себе это по-

зволяет. Нужно просто не бояться позволить себе
быть свободным, не бояться быть богатым. Нужно
просто позволить себе быть счастливым.
Отсюда и возникает ответ на вопрос «Кто есть активист?». Я считаю, что это обычный человек, который не боится услышать свой голос, когда его
что-либо не устраивает в стране, в правительстве, в
организации. Который сам делает что-то для того,
чтобы изменить положение дел к лучшему.
Это простой, рядовой, обычный человек, который
РЕЗУЛЬТАТИ КРУГЛОГО СТОЛУ

ЧИ ПОТРІБНО МИСТЕЦТВО ДЕРЖАВІ
В п’ятницю, 13 травня, у приміщенні «Мистецького простору
365», заснованого членами «Поступу», відбулось обговорення питання «Проблема
державної байдужості до мистецтва». Ідея проведення круглого столу виникла стихійно, після серії
сигналів від ряду митців та мистецьких осередків
стосовно виселення їх з орендованих у держави
приміщень, у зв’язку з приватизацією цих приміщень руками комерційних установ (часто, звичайно
ж, з порушенням законодавства) . На круглий стіл
запрошувались представники мистецтва, громадських структур, діячі, які мають вплив на культурне та громадське життя України. Звичайно ж,
участь представників «Поступу» з самого початку
сумнівів не викликала. Але, на жаль, підтвердилось
побоювання стосовно інших, що виникло під час
спілкування з потенційними гостями дискусії. Відгукнулись ті люди, які у відносинах з державними
установами стикались з проблемами байдужості
або агресії. Ці люди прийшли поділитись досвідом,
взяти участь у пошуку шляхів боротьби. А деякі
діячі та митці або не вірять, що можна щось змінити і не хочуть витрачати свій дорогоцінний час
ввечері в п’ятницю, або просто їм байдуже до цих
зустрічей, бо поки що їх це не стосувалось. І не
важливо для них, що є прецеденти, що явище набуває системного характеру і завтра наступною
жертвою може стати будь-який художник, галерист
або музикант, який фінансово невигідний праців-

не просто ХОЧЕТ чего-либо в жизни, но и не боится
сделать что-то для достижения своего «ХОЧУ».
Так что, активист – это каждый из нас. Более того,
нет активистов, а есть просто люди, живущие активно,
а не просто те, которые в своих мыслях хотят жить активно, но в действительности этого не делают.

Игорь Мотузка,
член Совета Поступа

постає потреба об’єднуватись. Логічний шлях для
всього суспільства, завдяки діям влади, знайшов
відгук і серед митців, зазвичай відокремлених від
суспільно-політичного життя навколо них. Емоційні та відверті коментарі, що звучали від учасників круглого столу привели до неочікуваного
результату дискусії – намічено подальші кроки
щодо об’єднання мистецьких осередків для спільних дій у культурному секторі. Ініціатором цього
об’єднання може стати «Мистецький простір
365», який з самого початку своєї діяльності не
залишався осторонь суспільних проблем. І, звичайно, силою, яка може допомагати досягати успіху у об’єднанні таких несміливих та
недосвідчених у справах громадського життя митців, може стати громадська організація «Поступ».
Адже культурний рівень країни підпадає якраз під
завдання п’ятого магістрального напрямку діяльності організації – відродження і підтримка моральних, духовних та патріотичних цінностей.
Ми дуже вдячні усім учасникам круглого столу! Це
зібрання допомогло ще раз пересвідчитись, що є
люди, які небайдужі до життя українського соціуму, а
є діячі, яким сьогодні нецікаво без особистої вигоди
брати участь в обговоренні загально важливих питань. І треба об’єднуватись митцям також! І самим
доводити державним «діячам» свою важливість для
країни!

никам державних установ. Результат для таких діячів можливо буде сумним. Адже головний висновок дискусії – культура нашій державі не потрібна,
оскільки її неприбутковість ніяк не дотягує до головного орієнтиру нинішньої влади – отримання
фінансової вигоди. Ніякі державні органи не зацікавлені в розвитку культури. Зацікавленість у підтримці митців виникає регулярно, але лише
напередодні виборів та зникає відразу ж після того,
як своїх цілей досягнуто окремими політиками. За
словами учасниці круглого столу Людмили Борисівни Горделадзе (директора чудового кінотеатру
«Жовтень»): культура власними діями повинна
сама пробивати собі дорогу і доводити право на
існування. Без конкретних дій збоку митців ніхто
зараз не буде робити кроків назустріч.
Інший висновок, який було прийнято учасниками
круглого столу – принцип, озвучений іншим учасником, депутатом Київради, головою комісії Київради з
культури та туризму Олександром Бригінцем: для
того, щоб у разі утисків можна було ефективно відстояти свої права, мистецтво повинно бути важливим, значущим для суспільства. Тоді є шанс отримати
потужну громадську підтримку. І саме тоді, завдяки
публічному розголошенню, висвітленню проблем у
засобах масової інформації, значно зростають шанси
Тарас Доненко,
відстояти право на існування.
І не дивним виявився третій висновок – для член виконкому Поступу,
того, щоб відстояти право творити, займатися не- куратор «Мистецького простору 365»
прибутковим видом діяльності – мистецтвом –

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