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За Громадянську Державу!

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОНОВЛЕНОГО СКЛАДУ ВИКОНКОМУ ГО «ПОСТУП»
Після Загальних зборів ГО «Поступ», які відбулись 16 квітня ц.р., було обрано новий склад Ради організації та
оновлено її Виконавчий комітет. У минулих номерах газети ми знайомили читачів з новообраними членами Ради.
Цього разу Редакція звернулась до членів Виконкому, які не входять до Ради «Поступу» із такими запитаннями:
1. Які акценти ви б розставили або на що, насамперед, звернули увагу у теперішній діяльності «Поступу»?
2. Які першочергові завдання ви ставите для себе у Виконкомі?
Тарас Доненко
Ірина Ткаченко
1. Нам треба посилити інформацій1. Во-первых, численный и кадроний напрямок діяльності. На етапі
вый рост членов организации и вовлезбільшення кількості членів організації
чение всех членов «Поступа» в работу
дуже важливо, щоб якомога більше
основных направлений, во-вторых, полюдей чули про нашу діяльність та
строение региональной структуры. И
здобутки організації. І краще, якщо люди будуть чути
чтобы запустить весь процесс – финансирование!
2. Основную свою задачу вижу в привлечении про конкретні наші вчинки, досягнення. Також дуже
новых людей из социальных сетей, их ознакомление важливо розвивати регіональні представництва. Це
с нашей деятельностью и совместное движение к по- складно зробити, але вкрай необхідно.
2. Першочергові завдання – діяльність у напрямку
строению Гражданского государства!
«Підтримка, відродження моральних, духовних та патріотичних цінностей» та координаційна робота, як
Любов Замурій
1. На сьогодні важливою справою представника. Ще хочу, аби «Поступ» більше звертав
для «Поступу» є збільшення кількості увагу на культуру, тому в силу своїх можливостей
свідомих та активних громадян в буду цей напрямок просувати.
самій організації. І бажано, щоб це
Вячеслав Поліщук
були як мешканці столиці, так і люди
1.Потрібно прикласти максимум
з різних сіл, містечок, районних і обласних центрів
зусиль для створення реальної (не на
нашої країни. «Поступ» повинен стати відкритим і допапері) всеукраїнської громадської
ступним для всіх активних громадян, які сильні у своїх
організації «Поступ», залучивши до
бажаннях жити достойно у своїй країні і розуміють,
цього всіх членів організації. Не менш
що це залежить також і від них.
2. Відвідуючи наші Громадянські середи та спо- важливим, на даний момент, є пошук джерел фінастерігаючи, наскільки цікаво та неординарно розви- нсування для забезпечення діяльності організації. Виваються пріоритетні та чітко визначені напрямки конання цих завдань сприятиме справді якісному
діяльності організації, хочеться брати участь у всіх. зростанню чисельності членів «Поступу» та розвитку
Проте, на даний час, свої сили планую зосередити на організації. Налагодження роботи Виконкому у цих наспільній роботі у координаційній групі з розвитку на- прямках і буде пріоритетним у найближчий час.
2. Сприяння якісному зростанню свідомості членів
прямку «Сильна економіка». Хочеться нехай навіть
років через 20, але бачити Україну економічно-ста- Виконкому, об’єднання їх у згуртовану команду одбільною державою з позитивною динамікою росту, де нодумців. Тому що Виконком – це ядро майбутнього
основою економіки буде успішний, технологічно роз- складу керівництва держави.
винений, прогресивний малий та середній бізнес.
Продовження в «Поступінформі» №392

Истинный показатель цивилизации – не уровень богатства и образования, не величие городов, не обилие урожая, а облик человека, воспитанного страной.
Эмерсон Ралф Уолдо
АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

НАША БЕЗПЕКА НА ДОРОГАХ
Щодня ми поспішаємо вранці на
роботу, ввечері додому, користуючись громадським транспортом.
Сьогодні наші поїздки стали настільки «екстремальними», що навіть не знаєш, чи доїдеш ти цілим та неушкодженим до місця призначення.
Ось такою несподіваною була одного разу й моя поїздка. Прямуючи маршрутним таксі з роботи , я попросила водія зупинитись у дозволеному місці
(офіційна зупинка). Не доїжджаючи до потрібного місця
і зупинившись на світлофорі, водій наказав мені вийти,
незважаючи на те, що висаджувати пасажирів прямо
серед дороги заборонено, і це дуже небезпечно. На
моє повторне прохання зробити зупинку в дозволеному, потрібному мені місці водій «рвонув» з місця і
поїхав собі далі, ігноруючи мої прохання зупинитися.

Як наслідок, я проїхала свою зупинку, витратила зайвий час на дорогу, настрій був зіпсований.
Парадоксальна ситуація. Складається враження,
що ми змушені просити водія зупинитись на зупинці,
їхати за належним маршрутом і т.п. Тобто, робити те,
що вони повинні самі знати в силу своїх службових
обов’язків і встановлених вимог. А на наші прохання
дотримуватися правил водії часто реагують неадекватно, неввічливо, поводяться іноді просто зухвало.
На моє прохання громадська організація «Поступ»
звернулась із письмовим запитом до КП «Київпастранс» з вимогою розібратись у цій конкретній ситуації. Я передбачливо записала тоді номери
«маршрутки», час та місце події.
Є у нас закони і вони повинні виконуватися. Якщо
(Продовження на стор. 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) 1 червня обговорювалися цілі Громадянської
Ради та можливість їх розширення. Також наголошувалося на тому, що необхідно розширяти склад
Ради з метою збільшення впливовості.
Були присутні члени Громадянської Ради – організації: «Поступ» (Твердохліб М. та Чубко Д.),
«Громадянська позиція» (Сопов О.), «Діловий Союз
України» (Грушевий Л.), «Кияни, об’єднуємось»
(Маньковський М.), «Профспілка працівників галузі
земельних відносин» (Філіпчук Д.), «Мерітократична
Україна» (Вітвицька М.),
Гості: «ФРІ» (Перникоза С.), «Український соціалістичний рух» (Кликов О.), Віданов Д.
Діловий Союз України
На засіданні Ділового Союзу України (ДСУ), 2 червня
2011 р., обговорювалися питання графіку засідань
Президії Союзу, залучення нових членів, поточні питання діяльності ДСУ. Вирішено на літній період скоротити кількість засідань Президії до двох разів на місяць.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Заблудовського Костянтина Едуардовича (9 червня)
Котка Олександра Артуровича (10 червня)
Лупіну Олександра Миколайовича (10 червня)
Буряк Олександру Миколаївну (12 червня)
Левицького Євгена Валентиновича (12 червня)
Плужника Василя Григоровича (12 червня)
Шевцову Олену Миколаївну (12 червня)
Клименко Наталію Ігорівну (16 червня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 8 червня намічено відпрацювання копцептуальної доповіді «Громадянська держава», обмін
думками щодо поступівського напрямку «Захист»,
подальше обговорення шляхів створення всеукраїнської організації «Поступ».
• На 15 червня заплановано подальше обговорення роботи благодійного фонду «Слов’янський
Купол» та обговорення розвитку поступівського Інформаційного простору (координація роботи «Поступінформу», поступівського інтернет-порталу, роботи
в соціальних мережах «Однокласники» та «Фейсбук»).
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»)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”

2

НАША БЕЗПЕКА НА ДОРОГАХ
(Початок на стор. 1)
не вимагати цього, то тоді й починається безлад в
країні. Те, що закон є і він на нашому боці, і підтвердило своїми діями КП «Київпастранс». Рішенням керівництва водія цієї маршрутки позбавили премії і
винесли йому догану. Нехай це буде уроком для
нього, та для кожного з нас. Наша безпека на доро-

гах – безцінна справа. І не треба боятися відстоювати свої законні права. Це не просто можливість, а
наш прямий громадянський обов`язок.

Світлана Сауляк, член «Поступу»,
напрямок «Активна життєва позиція»

РОЗДУМИ НА ТЕМУ

ГАИШНИК: ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
Думаю, что многие из нас уверены,
что Государственная автомобильная
инспекция (ГАИ) – это не служба или
отдельные сотрудники, а явление природы. Причем явление враждебное или даже бедственное.
Но настолько ли бедственное это самое явление
ГАИ украинского образца?
С моей точки зрения, как и любое явление, оно существует не просто так. У каждого явления есть высший смысл и замысел.
В идеале высшим замыслом существования ГАИ
есть организация и обеспечение безопасности дорожного движения. При этом правила дорожного
движения (ППД), как и любые правила безопасности,
написаны, что называется, человеческой кровью. Т.к.
многие из пунктов правил появлялись только тогда,
когда кто-нибудь погибал на дороге от собственных
неправильных действий.
Поэтому есть даже такой статистический показатель,
как смертность на дорогах. Соответственно, такой организатор движения и «хранитель» безопасности на дорогах просто необходим. А тем более, с нашим,
оставляющем желать лучшего, уровнем культуры в
целом и культурой поведения на дорогах, в частности.
При этом в 100 случаях из 100 водители становятся очень прилежными на дороге, когда на обочине
видят работника ГАИ. Или когда водители встречных
машин «миганием» предупреждают их об этом. Отсюда вопрос: повышает ли работник ГАИ или его
присутствие безопасность на дороге или нет?
Ответ однозначен – ДА.
И чем больше будет их стоять вдоль улиц и трасс,
тем меньшей, вероятно, будет смертность на дорогах. А это очень хорошо.
Но на каждом перекрестке сотрудника ГАИ не поста-

вишь. Иначе на их содержание уйдет весь госбюджет.
Есть выход: современные технологии позволяют значительно сократить количество сотрудников или повысить
их эффективность. Яркий тому пример – пост ГАИ «Быковня»: за 2 км до поста ГАИ стоят видеокамеры с радаром и – о, чудо! – все машины резко снижают скорость
и едут дальше со скоростью в пределах допустимого. На
посту в итоге останавливают только явных нарушителей.
Мне могут возразить, что сотрудники ГАИ очень часто
останавливают нас просто так, с одной лишь целью: повысить личный уровень доходов, а вместе с тем и уровень
коррупции в ГАИ, в частности, и в стране вообще. К сожалению, такое случается. Это и есть ГАИ по-украински . Видимо, самый лучший способ борьбы с ТАКИМ гаишником
– это не нарушать правила дорожного движения. И когда
Вас, ничего не нарушившего, останавливает ТАКОЙ гаишник, незаконно требует оформления соответствующего
протокола – он сильно рискует. Так как теряет время на
оформление незаконного протокола, мимо него проезжают «его деньги» реальных нарушителей, плюс рискует
быть вызванным в суд при обжаловании водителем составленного им незаконного протокола.
Отсюда вывод: гаишник, как явление, может быть
врагом только для нарушителя ПДД. Для дорожного
движения в целом это явление – позитивное. Даже в
украинском исполнении. И когда водители научатся соблюдать правила дорожного движения, они перестанут
замечать «блюстителей дорожного спокойствия».
А с «украинскими особенностями» работы ГАИ наш
«ПОСТУП» будет бороться, и каждый из нас может
приобщиться к этому благородному делу.

Мотузка Игорь, Член Совета «Поступа»,
координатор поступовского направления
«Диктатура Закона»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 10), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 31 ТРАВНЯ 2011 РОКУ
На засіданні були присутні 13 членів Виконкому
(при кворумі 9): Замурій Л., Зінган О., Когут Р., Костін І., Кравченко О., Лисаченко А., Нестеренко О.,
Солодкий С., Поліщук В., Твердохліб М., ТрояноваМалош Н., Шевченко В., Чубко Д.
Були відсутні з об'єктивних обставин: Доненко Т.,
Мотузка І., Ткаченко І.
Був відсутнім без пояснення причин: Соколов К.
Секретар засідання: Зінган О.
Головуючий: Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. На підставі заяви Костенка Т. та рішення Ревізійної комісії відновити в членах організації «Поступ» Костенка Т.
2. Запропонувати Щербині В. до 06.06.11р. визначитися з прийняттям рішення щодо перебування в організації «Поступ» або подати письмову заяву, що
пояснює порушення ним Кодексу члена організації. В
іншому випадку Виконкомом буде розглянуто питання
про виключення Щербини В. з організації «Поступ».
Відповідальний за виконання рішення – Чубко Д.
3. На наступному засіданні Виконкому провести
презентацію проекту щодо подальшого розвитку
організації «Поступ», розроблений Інвестиційної
групою. Засідання Виконкому провести у закритому
режимі. Для участі в ньому членам організації (не
членам Виконкому) необхідно попередньо зареєструватися через свого Представника.
4. Створення всеукраїнської організації «Поступ»
вважати пріоритетним напрямком діяльності організації на даному етапі.
Чергове засідання Виконкому призначено на понеділок 20 червня 2011 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

ПОДЯКА ПОСТУПУ
Хочу висловити свою щиру подяку ГО «Поступ»
за допомогу, надану мені з приводу сумних подій в
моїй родині, пов’язаних з передчасною трагічною
загибеллю брата.
Я справді відчув, що таке щира підтримка вірних
соратників та справжніх друзів.
З повагою і вдячністю, Леонід Грушевий

Список членів «Поступу», які у травні 2011 р. зробили додаткові членські внески
на розвиток організації (всього 32 особи)

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