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За Громадянську Державу!

«ПОСТУП» ВІТАЄ УСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ З ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ!

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ НАШ ДОМ?
Вопрос, казалось бы, риторический. И ответ вроде бы прост – на
пороге квартиры, дома, комнаты.
Ответ этот типичен для большинства
наших современников. При этом, все же есть те немногие, которые считают иначе.
А как именно?
А вот как. Для некоторых их дом начинается
раньше – на пороге подъезда. Мы узнаем таких по
их заботе о чистоте и порядке в собственном подъезде. Для иных – их дом начинается на границе города. И они успевают проявлять заботу и о своем
родном городе. А есть и такие, для которых их дом
начинается на государственной границе его страны.
Можно было бы подумать, что такое их отношение
происходит исключительно от жадности.
Полагаю, что нет.
Уверен, подобное отношение продиктовано по настоящему хозяйским, или, если сказать точнее –
гражданским подходом к понятию «дом». Не будет
никогда у тебя в доме должного порядка, если в

твоей стране порядка нет, как заборами от нее не отгораживайся. Если в своей стране ты не хозяин, то и
в доме у себя ты хозяин только условно.
Порядок в доме основан на правилах и традициях.
А порядок в стране основан на Законе. Закон – вот
что отличает цивилизованную страну от дикой. Уважение к Закону – вот что отличает цивилизованного
человека-гражданина от дикаря. Конституция – главный закон страны, который превращает нас из обычных людей в граждан своей страны. Гражданин не
только тот, кто имеет те или иные права, но и тот, кто
понимает, что такие же права имеют и люди, его
окружающие. И он их уважает, как свои. Но настоящий гражданин должен не только уметь пользоваться
своими правами, уважать права других, но и исполнять хозяйские (читай – гражданские) обязанности в
своей стране.
Это главный закон жизни настоящего гражданина.

Игорь Мотузка, член Совета «Поступа»,
координатор направления «Диктатура закона»

Конституція – найвища юридична сила
«В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу.
Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і
свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується».
Стаття 8 Конституції України
«Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і
через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути
узурповане державою, її органами або посадовими особами.»
Стаття 5 Конституції України
«Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.»
Стаття 38 Конституції України
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Новини «Поступу»
Громадянська рада
На засіданні Громадянської Ради 22 червня обговорювалися загальні питання діяльності Ради.
Були присутні представники організацій-членів
Ради: КРО «Громадянська позиція» (Сопов О., Квашук.О.), ГО «Поступ» (Чубко Д., Твердохліб М.), ГО
«Діловий Союз України» (Грушевий Л.), ВП «Профспілка працівників галузі земельних відносин» (Філіпчук Д.), ГО «Мерітократична Україна» (Стеценко С.,
Вітвицька М.), партія «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА
ДЕРЖАВА» (Бичіхін В.).
Гості: ВГО «ФРІ» (Перникоза С.), ГО «Самоврядна
Громада» (Кулініч Н.), Гурчік І.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Гончарука Олега Станіславовича – 6 липня
Дроботія Віктора Степановича – 2 липня

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 29 червня намічено відпрацювання концептуальної доповіді «Громадянська держава». Також заплановано подальший розгляд питання створення
всеукраїнської організації «Поступ», а саме принципи
управління регіональними структурами «Поступу».
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»)

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОСТУП

К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ «ПОСТУПА».
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССА.
На очередном собрании поступовцев, в ходе заседания очередной Гражданской среды «Поступа» обсуждались насущные
задачи, вопросы развития и продвижения нашего всеукраинского статуса. Также был детально
рассмотрен
один
из
важных
составляющих данного процесса – вопрос о будущем распределении членских взносов между
центром и региональными структурами организации. Вопрос о создании правильных и справедливых финансовых взаимоотношениях
центра Всеукраинской организации, находящегося в Киеве, и ячейки – точки нашего присутствия в регионах – является одним из

основополагающих условий успешного развития.
Одно из важнейших и практически единогласно
принятых решений собрания по теме будущих финансовых потоков организации – вопрос, который
был тщательно на этом заседании проанализирован, а мнения каждого внимательно выслушаны
всеми и активно обсуждались, оказалось таковым:
вся сумма собранных обязательных членских взносов на местах (в регионах) направляется в центр.
Обоснования этому решению просты: такой порядок обеспечит сравнительно простой финансовый
контроль работы самой региональной структуры,
поддержание работы Центрального аппарата организации, который является мозгом и главной

движущей основой всей организации, явится инструментом построения организационной дисциплины. А дополнительные добровольные взносы
членов региональных подразделений остаются
полностью на местах, в распоряжении региональных структур и направляются ими на цели поддержания местного жизнеобеспечения, на
мероприятия и акции. Но собранные суммы, тем
не менее, будут подотчетны, задекларированы, а
цели, на которые они буду израсходованы, должны
быть утверждены центром.

Андрей Сметаненко, член «Поступа»,
участник регионального направления

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПОСТУПІВСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КУПОЛ» ЗВІТУЄ
Благодійний фонд «Слов’янський
купол» (далі – Фонд) розпочав свою діяльність фактично у жовтні 2010 року.
«Твори добро з нами!» – саме таку мету поставили
ми, члени команди Фонду, беручись за втілення в
життя кращих покликів людської душі – благодійності.
Першим об’єктом нашої діяльності були діти із дитбудинків та інтернатів. Пілотною територією Фонду стали с.
Циблі Переяслав-Хмельницького району, с. Кривошиїнці і
с. Буки Сквирського району. Заходами Фонду було охоплено більше 55 діточок трьох дитбудинків: «Мрія Переяславщини», «Надія» та «7 для дітей-сиріт». Найбільшу увагу
було зосереджено на соціально-психологічній реабілітації
діточок, адже діяльність Фонду проводиться в межах 5-го
напрямку ораганізації «Поступ» «Встановлення і підтримання моральних, духовних і патріотичних цінностей». Для
систематизації роботи було розроблено чотири проекти:
1. Подальша адаптація випускників дитбудинків
після їх виходу в соціальне середовище.
2. Соціально-психологічна реабілітація дітей, які
постраждали від насильства.
3. Відновлення свідомого батьківства в українському суспільстві.
4. Контроль міжнародного всиновлення українських сиріт.
В рамках першого проекту, розрахованого на 10 років,
було розроблено програму дій наставників для вихованців
віком з 12-ти років. В межах цього проекту було проведено
тестування дітей на профпридатність, психологічний портрет та наявність навичок самостійного життя.
Для початку реалізації другого проекту було залучено партнерів із міжнародного фонду «Мистецтво
життя» із серією тренінгів «Школа без агресії», які
були проведені в усіх трьох дитбудинках. Є домовленість про подальшу співпрацю із цим фондом та проведенням аналогічних тренінгів в загальноосвітніх
школах сіл, де навчаються наші вихованці.
Для реалізації третього проекту було проведено переговори про співпрацю із ГО «Агапе», за результатами яких
зазначена організація підготувала для наших вихованців
ряд програм, семінарів з питань відновлення свідомого
батьківства та підвищення ролі сім ї у нашому суспільстві.
Четвертий проект відзначився плідною співпрацею
із Українською іноземною юридичною колегією з питання контролю за всиновленими у Мексику сиро-

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 11), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 20 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ
Були присутні 13 членів Виконкому (при кворумі 9):
О.Зінган, І.Костін, О.Кравченко, А.Лисаченко, І.Мотузка,
С.Солодкий, В.Поліщук, М.Твердохліб, І.Ткаченко,
Н.Троянова-Малош, В.Шевченко, Д.Чубко, К.Соколов.
Відсутні за об’єктивними обставинами: О.Нестеренко, Т.Доненко, Р.Когут.
Відсутня без пояснення причин: Л.Замурій.
Секретар засідання: О.Кравченко.
Головуючий: М.Твердохліб.
Були присутніми поступівці: О.Балан, С.Беднаж,
А.Сметаненко.

тами із Центру соціально-психологічної реабілітації
дітей «Мрія Переяславщини», яке на сьогодні знаходиться на розгляді в Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини Н.Карпачової.
Крім того, Фонд разом із волонтерами провів 18
візитів до дитбудинків. Для них ми організували:
- пікнік на березі Дніпра, де вчили малят розводити багаття, нарізати овочі, сервірувати стіл, готувати шашлики;
- свято «Вітання з Японії», під час якого навчили
писати власні імена японською мовою та озвучувати
їх, робити корисні орігамі, їсти паличками солодкі десерти, розповіли багато цікавого про цю країну, роздали матеріали про життя в Японії та карти, передані
нам японським посольством;
- конкурс «Шукаємо таланти», де дітки показували
своє мистецтво співати та танцювати;
- конкурс дитячого малюнку «Намалюй свою мрію».
Крім того, було організовано в «Мрії Переяславщини» три майстер–класи із професійними танцівниками зі студії танців «Гранделемент»: сучасних та
акробатичних танців, брейк-дансу.
Двічі ми привозили діточок до Києва: до лялькового
театру на святкування свята св. Миколая, в якому наш
Фонд був одним із співорганізаторів, та до зоопарку.
Було запроваджено гарну традицію – вітати іменинників, дарувати усім діткам подарунки на Новий
рік та дівчаткам на 8-ме Березня. Всі наші візити супроводжувались подарунками, ласощами та матеріальною допомогою вихованцям дитбудинків.
Ще один важливий напрямок нашої діяльності та одне
із статутних завдань діяльності Фонду – допомога членам
ораганізації «Поступ» у разі біди, лиха чи нагальної потреби. На сьогодні нами надано благодійну допомогу
двом поступівцям, в яких померли близькі люди.
Робота поступівського Фонду «Слов’янський купол»
систематично висвітлюється у соціальній мережі «Однокласники» у нашій власній групі та у групі «Поступ». Крім
того, про нас є згадки в інтернет-просторі міжнародних
фондів «Правиця» та «Мистецтво життя».
Для популяризації своєї діяльності Фонд бере
участь у «круглих столах» та семінарах Всеукраїнського форуму благодійників.

Хочу поблагодарить благотворительный фонд «Славянский Купол» и всех поступовцев, которые оказали
мне финансовую поддержку для организации похорон
моей мамы. Я всегда знал, что в организации «Поступ»
не просто порядочные и эффективные люди, но еще
и отзывчивые. У нас так всегда было и я уверен, что так
будет и дальше. Могу сказать, что деньги, которые получил, мне для похорон не потребовались. Наше государство дает на эти цели пособие в двукратном
размере пенсии того, кто умер. Этого хватило. Взять
больше, чем требуется, считаю, будет неправильным.
Поэтому я принял решение одну половину полученной мною суммы направить на развитие организации
«Поступ» в качестве дополнительного взноса. Организация нуждается в дополнительном финансировании.
А вторую половину направить в наш благотворительный фонд «Славянский Купол» на развитие его программ, в том числе и на помощь нашим членам
организации в подобных ситуациях.

Олена Заган, Президент благодійного фонду
«Слов’янський купол»

Максим Твердохлеб, Председатель Совета
организации «Поступ»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

На засіданні Виконкому вирішили:
1. Затвердити розподіл бюджету за травень.
2. За регулярну несплату членських внесків (більше
4 місяців) виключити з організації Є. Шубіна.
3. Взяти до уваги презентацію проекту «За Громадянську державу», підготовлену Інвестиційною групою.
Наступне засідання Виконкому планується провести
у понеділок 4 липня 2011 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Список членів «Поступу», які у травні 2011 р. зробили додаткові членські внески
на розвиток організації (всього 25 осіб)

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

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПЛАТНИК : ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:
ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА __________ 201__ РОКУ
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