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ПЕРЕХОД К ПРИНЦИПУ
ОПТИМАЛЬНОГО УЧАСТИЯ
Как всем известно, в нашей организации существует принцип минимального участия.
Это принцип, в соответствии с которым каждый
член организации обязан выполнять три условия:
- уплачивать каждый месяц членские взносы в размере 20 грн. (10 грн. – для неработающих);
- подтверждать получение каждого номера газеты
«Поступинформ»;
- обязательно присутствовать на Общем собрании
организации «Поступ».
Если член организации не выполняет этих обязательств, он может быть исключен из организации.
В организации «Поступ» есть и самый высокий
уровень инициативного участия в её деятельности –
это работа в Исполкоме и Совете.
Исполкомовцы – это люди, которые хотят от жизни
большего, это люди с активной жизненной и гражданской
позицией. Работа в Исполкоме формирует человека как
активного лидера. Но работу в Исполкоме, которая требует повышенной отдачи времени и сил, видимо, в силу
разных причин, может выполнять не каждый.
В «Поступе» работают шесть направлений деятельности организации, где каждый желающий
может применить свои знания и опыт для общего
развития.
Есть члены организации, которые принимают активное участие в нашей общей работе, предлагают
свои услуги и спрашивают, как их лучше применить,

Оптимальное участие это:
- участие в работе Гражданских сред;
- работа в нашем информационном пространстве,
в социальных сетях ( «Одноклассники», «Facebook»);
- работа в одном из шести магистральных направлений деятельности;
- участие в дополнительном финансировании организации (доп.взносы);
- участие в работе центров активности организации (газета «Поступинформ», Интернет-Портал, кредитный союз «Поступ-Кредит», Деловой Союз
Украины, благотворительный фонд «Славянский
Купол»).
Конечно, для только вступивших членов организации, какое-то время будет действовать принцип Минимального участия. Но когда «новый» поступовец
лучше ознакомится с нашей деятельностью, определится для себя с направлением, настроится на темп
работы в организации, то следующим этапом и станет его переход к ОПТИМАЛЬНОМУ участию.
ОПТИМАЛЬНОЕ участие – это реальная работа. Пускай этой работы будет немного, но если она будет выполняться регулярно и при условии, что все поступовцы
включатся в работу, то можно только представить себе
полученный общий результат, так он будет высок!
Нужно понимать, что ОПТИМАЛЬНОЕ участие –
это повышение уровня качества работы всей организации, и как результат, новый качественный виток в
её развитии.

Cамое короткое выражение смысла жизни такое: мир движется,
совершенствуется; задача человека участвовать в этом движении, и подчиняться,
и содействовать ему. Лев Николаевич Толстой.
чем они могли бы быть полезными организации дополнительно, кроме минимального участия. Радует
то, что таких людей становится все больше.
С течением времени стало понятно, что принцип
минимального участия себя изжил. Это стало ясно по
мере развития организации, усложнения задач, с ростом понимания сути нашей деятельности. Стало
очевидным то, что без массовой, коллективной и хорошо организованной работы решить самые главные
вопросы невозможно.
Поэтому общественная организация «Поступ» вводит принцип Оптимального участия или сокращенно – Принцип «3+1».
Он будет включать в себя принцип минимального
участия плюс, хоть и незначительное, но конкретное
и личное, участие члена организации в любых иных
мероприятиях организации для достижения общей
цели. То есть, от поступовца требуется не быть сторонним наблюдателем, а принимать более эффективное участие в развитии организации.
Естественно, принцип ОПТИМАЛЬНОГО участия
является абсолютно добровольным. Но и не стимулировать этот процесс мы тоже не можем.
У каждого будет возможность выбрать то направление, которое ему «ближе».
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Новини «Поступу»
Зі складу організації «Поступ» вийшли Когут Х. та
Ткаченко О. Вступила до «Поступу» Руденко І. (рек.
Твердохліба М.).
На 03.07.2011 в організації «Поступ» 224 особи.
Громадянська рада
На засіданні Громадянської Ради 29 червня
обговорювалися загальні питання діяльності Ради.
Також прийнято у склад Ради ВГО «Натура»
(представник Крівобородов Ю.).
Були присутні представники організацій-членів
Ради: КРО «Громадянська позиція» (Сопов О.), ГО
«Поступ» (Чубко Д., Твердохліб М.), ГО «Діловий
Союз України» (Грушевий Л.), ВП «Профспілка
працівників галузі земельних відносин» (Філіпчук Д.),
ВГО «Натура» (Крівобородов Ю.).
Гості: ВГО «ФРІ» (Перникоза С.).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 06 липня намічено відпрацювання концептуальної доповіді «Громадянська держава». Заплановано подальший розгляд питання створення
всеукраїнської організації «Поступ». Також відбудеться обговорення розвитку напрямку «Інформаційний простір Поступу».
Громадянські середи, які проводить організація «ПОСТУП», відкриті для всіх бажаючих. Приходьте самі, приводьте друзів та
знайомих!

Главная цель нашей организации – построение
Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
Гражданского Государства.
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська
(колишня Червоноармійська), буд.57/3,
Главные требования для реализации этой задачи –
эффективно действующий человеческий ресурс и пе- товариство «Знання України», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)
редовая идеология!
Сильная личность – Сильная организация – СильПереход организации «Поступ» на принцип ОПТИМАЛЬНОГО УЧАСТИЯ – одна из наиболее актуальных ное государство!
и необходимых тем современного развития организации. Чем больше количество активных членов организа- Александр Кравченко,
член Совета организации «Поступ»
ции, тем более действенна организация в целом!
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИМ «ПОСТУПОМ»
На громадянській середі, 29 червня
ц.р., відбулося черговий «круглий
стіл» на тему «Розвиток «Поступу» в
регіонах та створення всеукраїнської організації».
Розглядалися принципи управління майбутньою
всеукраїнською структурою. Це було перше обговорення даного питання, так званий «мозковий
штурм». У ході дискусії виявилося, що вибудувати
таку структуру і налагодити механізм взаємозв’язків у ній — досить непросте питання, яке
викликало багато пропозицій, думок, реплік, су-

перечок, але конкретних висновків так і не було
сформульовано. Наступної середи, 6 липня, ми
продовжимо обговорення принципів управління
нашою всеукраїнською громадською організацією. Запрошую приєднатися до роботи всіх членів робочої групи регіонального розвитку
«Поступу» та усіх бажаючих. Чекаємо Ваших конструктивних ідей та пропозицій!

Сергій Солодкий,
член Ради організації «Поступ»
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НАШІ ЛЮДИ

ПОЛТОРАЦКИЙ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1980 году и до 18
лет проживал в индустриальном
городе Кривой Рог. Получив в
2003 г. диплом филолога иностранных языков в
Запорожском Государственном Университете, я
перебрался в столицу, и с воспитанным в себе
кредо "любая работа — бизнес", нашел занятие в
строительной индустрии.
Происходящие перемены 2004-2005 гг. (Помаранчевая революция) не могли не радовать,
так-как на них возлагали надежды большинство
жителей нашей страны. Было приятно видеть,
как наш народ сплотила одна мысль, один замысел, что-то изменить в лучшую сторону!.. Но пять
лет правления оранжевой коалиции повергли

страну в хаос, усугубили социальные проблемы в
обществе и вообще… И народ снова разочарованным шел на выборы.
К тому времени (в 2010 г.), я состоял в Совете по
вопросам антикоррупционной политики при заместителе министра Кабинета Министров А. И. Богдане,
представлявляя Международную общественную
организацию "Мечте на встречу". На протяжении
года состоял в президиуме вышеуказанного Совета, и мог наблюдать за тем, как члены Совета
не представляли мнение общественности, а решали свои меркантильные вопросы и были инструментом для зарабатывания капитала
чиновников различных систем правительства!
Законом резонанса (подобное притягивает по-

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Євстаф’єву Олену Валеріївну – 12 липня
Сердюк Катерину Вікторівну – 09 липня
добное) в конце 2010 года я познакомился с Вячеславом Полищуком. Он-то мне и рассказал о
существовании общественной силы «Поступ» и о
своем месте в нем. Я сразу понял, что организация «Поступ» — это сила, которая старается противостоять существующему «беспределу» и
настаивает на диктатуре закона. Я, в свою очередь, хотел реализовать свой невостребованный
потенциал активного гражданина и вступил в ГО
«Поступ». Теперь я представляю реальную общественную СИЛУ!

КОРИСНІ ПОРАДИ

ГОТУЙ САНИ ВЛІТКУ!
За звичним вже розкладом літо
несе нам не лише час для відпочинку, але й господарські турботи. Саме на літо припадає тягар ремонтних робіт.
Тому той, хто планує надолужити згаяні торік, з
причин кризи, плани про хатній або офісний ремонт,
мусить не відкладати справи надовго, бо зростаючий
в сезон попит гарантовано призведе до зростання
ринкових цін. Восени таке задоволення буде коштувати дорожче.
Ми добре знаємо, що будь-яка робота може бути
виконана добре лише за умов дотримання певних
правил. Має такі правила та закони й сфера ремонтних робіт.
Вважаю за доцільне пояснити вкрай важливе
значення того, чомусь неочевидного багатьом
факту, що ремонтні роботи вимагають попереднього складання ретельного, детального плану
робіт і кошторису. Майже усі замовники (винятки
бувають не часто) ведуть себе однаково. Вважаючи ремонт справою обтяжливою, але не досить серйозною, і не вартою їх, заклопотаних
важливими справами, уваги. Тому чоловіки часто
віддають доручення дружинам розібратися з цим
питанням. Виграш у будь-якому разі – і себе
звільнив, і дружину винною зробив, якщо щось
піде не так. А воно певно і піде не так, бо справу
вже започатковано хибно. Прорахунки та конфлікти, таким чином, ви собі вже запрограмували,
бо жінки зазвичай не так добре розбираються у
технічних питаннях.
Друга поширена помилка: пошук виконавців ремонту лише за одним критерієм – найменша ціна.
Бо це найпростіше, досяжне для розуміння навіть
найлінивішого за розумом. Та ще й приємне, бо
економія нас завжди тішить. Та ось тільки дешеве
не буває економним – це наше хибне розуміння
терміну «економія». Дешеве – завжди, у ста відсотках випадків, обходиться нам дорожче. І за гро-

примножувати собі проблем.
До речі, в «Поступі» є достатньо фахівців-юристів,
які залюбки допоможуть вам з цим, причому за помірну, як для своїх, плату.
Є ще багато інших причуд, які дозволяють собі замовники. Про них, про інші характерні помилки, я
розповім наступним разом, якщо наш читач виявить
цікавість до цієї публікації і звернеться до редакції зі
своїми питаннями.

шима, і за часом. Не кажучи вже про нерви. Перевірено тисячу разів.
Третя поширена помилка – складання домовленостей про ремонт тільки усно, без письмової форми.
Причому часто з людьми, яких замовник бачить
вперше. Гадаєте, це вигадка? Це диво! Це просто
якийсь феномен. Сам не припиняю дивуватися необачності нашої людини, але більшість угод про ре- Леонід Грушевий, директор ремонтно-будівельної компанії «ЕЛВІН»
монт - усні.
А стосовно вже перелічених тут помилок, мої поАНОНС ЛЕКЦІЇ ПРОФЕСОРА
ради як фахівця будуть такі:
В.І. КУШЕРЦЯ
1.Витратьте максимум часу і уваги саме на підго«Сучасні
негаразди,
кризи – це кризи нашого світовку до ремонту: складання переліку та планування
графіку робіт, складання кошторисів вартості робіт та тогляду, нашого розуміння життя. Якщо погано жиматеріалів. Насправді, два піки зусиль та уваги іс- вемо, то в основному через те, що не про те
нують у процесі – це початок і завершення робіт. Бо мислимо, не так думаємо, не те знаємо, не так контролюємо, не таких вибираємо…»
це ключові моменти усього процесу.
Про особливості світогляду сучасного українця,
2.Ми не настільки багаті, щоб дозволити собі дешеві речі. Економія – це не вибір меншої ціни, це про сенс його життя у своїй доповіді під назвою
вміння рахувати свої гроші. Той, хто сьогодні не- «Про смисл буття сучасного українця», підготовлеобачно «зекономив», вибираючи дешеве, завтра ній на замовлення громадської організації «ПОзнову буде платити за те саме. Добре відомо: все СТУП» (де також робиться аналіз цього явища та
дешеве має короткий вік, тому скупий платить за надаються рекомендації цього експерта вищого ґаодне й теж двічі, а дурень – все життя. Краще зупи- тунку), розповідає заслужений діяч науки і техніки
нитися навіть на дещо дорожчому варіанті, ніж ви України, доктор філософських наук, голова Праспочатку очікували, але на більш якісному. Якщо гро- вління Всеукраїнського товариства «Знання
шей не вистачає, то для покриття невеликої різниці не України», професор Кушерець Василь Іванович.
Це вже третя лекція з тих, що були підготовлені
буде великим ризиком звернутися до кредитних установ. Є така установа і в «Поступі», це наша Кредитна давнім другом «Поступу» паном Кушерцем. Перші
дві лекції були присвячені темам відповідальності
спілка.
3.Письмова угода на виконання робіт обов`яз- людини у суспільстві та проблемам рейдерства в
кова. Це навіть не стільки юридична гарантія, Україні.
За вищезгаданими темами шановний професор
скільки банальна запорука однакового з підрядником розуміння завдання. Більшість проблем не від зробив відкриті, без будь-якої оплати, лише мотиненалежного виконання, а від того, що одна сто- вовані його турботою про розвиток громадянського
рона очікувала на одне, а інша зрозуміла це іна- суспільства в країні та поширення сучасних знань,
кше. Доведено наукою, між теорією і практикою цікаві та пізнавальні доповіді поступівцям.
Повний текст доповіді професора Кушерця В.І.
завжди є дистанція. І вона значно більша, якщо
угода була лише усною. Тож пишіть угоду, щоб не розміщений на сайті ГО «Поступ»: www.postup.org.ua.
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