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ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСТУПУ

РАБОТА «ПОСТУПА» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ»
Системная работа общественной
организации «Поступ» в социальной
сети «Одноклассники» стартовала 15
декабря 2009 года. Мы ставили
перед собой следующие задачи:
- поиск новых людей в социальных
сетях, с которыми мы можем двигаться дальше;
- позиционирование в обществе деятельности организации «Поступ»;
- получение практических навыков работы в социальных сетях;
- наращивание базы e-mail адресов для рассылки
газеты «Поступинформ».
Благодаря уже выполненной работе сегодня мы
имеем более 1200 участников в нашей группе «Поступ» в сети, а рассылка газеты идет регулярно раз в
неделю уже более, чем на 1000 адресов. Тем самым,
одна из задач проекта выполнена.
Для развития данного направления сегодня исключительно на добровольной основе создана инициативная группа – команда из 25 человек, которая

человек регулярно получает от организации информацию о ее деятельности, что позволит ему получить полное представление о нас. Группа «Поступ» в сети
«Одноклассники» – исключительно служебная, мы никого здесь не развлекаем и не будем этого делать. Помимо этой группы, которая является лишь инструментом
для приглашения новых людей, организация «Поступ»
имеет в Сети другие ресурсы для ознакомления широкой общественности с нашей деятельностью: свой Интернет-портал, страницу на Фейсбуке, уже закуплена и
налаживается своя поступовская социальная сеть. Кроме
того, как всегда, проводятся Гражданские среды – открытые собрания поступовцев, куда может прийти любой
желающий, постоянно ведется деятельность групп по
шести основным направлениям. Только изучив все в совокупности можно по-настоящему понять, что представляет собой организация «Поступ».
Сегодня мы готовимся к следующему этапу развития:
теперь мы общаемся с новыми людьми на предмет
более тесного сотрудничества с организацией «Поступ».
От наших людей мы ожидаем, что они разделят при-

Побеждающий других – силен, а побеждающий себя самого – могущественен.
Лао-Цзы
имеет ряд задач. От участников группы ожидается
приглашение новых людей в социальной сети «Одноклассники» в группу «Поступ», регулярная рассылка
этим людям нашей газеты «Поступинформ», ответы
на вопросы о деятельности организации, организация обсуждений различных направлений нашей деятельности, техническая поддержка группы. Мы будем
приветствовать, если и у других членов организации
возникнет желание работать в этой группе, это
только усилит нашу команду!
Как мы работаем? Мы сначала находим новых достойных и активных людей в социальной сети «Одноклассники», устанавливаем с ними контакт, и в
дальнейшем этот контакт поддерживаем. В этот период

нципы и гражданскую идеологию нашей организации,
которая формировалась самими членам организации
долгий период времени. Чем больше будет наша команда, тем нам будет легче двигаться вперед к своей
цели. Чем больше людей будут разделять наши идеи,
тем большее влияние мы будем иметь в стране! Рано
или поздно это приведет к тому, что мы вместе построим
наше Гражданское государство и, наконец, будем жить
в цивилизованной стране. Присоединяйтесь к нашей работе, давайте двигаться к заветной цели вместе!

Ирина Ткаченко, член Исполкома «Поступа»,
координатор направления
работы с социальными сетями

ПОСТУП ЗСЕРЕДИНИ

СПРАВЖНІЙ СЕНС ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
Стаття на давно обговорювану
тему, що набила оскому багатьом в
організації – про внески. Адресована
тим, хто вважає, що це питання другорядне і зовсім
неважливе.
Що воно таке, ці членські внески? Чому про них нагадують нам члени Виконкому мало не щомісяця?
Чому вони так потрібні?
«Поступ» повинен бути командою однодумців, яка
діє організовано, потужно і оперативно. І навіть я –
«творча особистість», значення дисципліни розумію
добре. Ми самі в «Поступі» побудували свою систему,
самі встановили правила дії. І серед цих правил (і неписаних теж) – наші переживання за ідею, бажання
рухатись вперед разом з потужною командою однодумців. І якщо ми хочемо бути сильними – ми повинні

виконувати свої правила. Інакше, як ми доб’ємось порядку на державному рівні та ще й в маcштабах країни,
коли на рівні організації її не буде? Членські внески
вчасно – це гарантія того, що людина з нами, що вона
пам’ятає про нашу місію, що вона підтримує наші дії.
Внески, окрім іншого, це ще й індикатор нашої з вами
організованості, єдності та мобільності. Коли читаєш
нашу газету, приймаєш участь в наших заходах або
обговореннях на зустрічах або в інтернеті, – тоді
тільки знаходишся в курсі подій, бачиш розвиток організації, можеш дати об’єктивну оцінку її роботі. Та
навіть коли ти знаходиш час раз на місяць перерахувати членські внески – ти вже думаєш про «Поступ».
Навіть тоді ти – член спільного руху!
Система членських внесків дозволила нам протягом багатьох років розвиватись незалежно від будь-
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Новини «Поступу»
Інформаційне повідомлення
У період з 22.07.2011 до 08.08.2011 функції Голови Ради громадської організації «Поступ» тимчасово виконуватиме член Ради О. Нестеренко у
зв`язку з відпусткою чинного Голови М. Твердохліба.
Громадянська рада
На засіданні Громадянської Ради 20 липня розглядались ситуація, що склалася із громадською радою
при Державному агентстві земельних ресурсів України
(в якій бере участь представник «Поступу») та можливі подальші шляхи виходу з цієї ситуації.
Були присутні представники організацій-членів
Ради: КРО «Громадянська позиція» (Сопов О.), ГО
«Поступ» (Чубко Д., Твердохліб М.), ГО «Діловий Союз
України» (Грушевий Л.), партія «САМОВРЯДНА
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» (Бичіхін В.), «Профспілка працівників галузі земельних відносин» (Філіпчук Д.).
Гість: ВГО «ФРІ» (Перникоза С.), ВГО «УСР» (Кликов О.), ВГО «Асоціація членів громадських рад
України» (Єскіна О.), ВГО «Народний парламент»
(Врєтік О.)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 27 липня намічено відпрацювання концептуальної доповіді «Громадянська держава». Також заплановано продовження розгляду регіонального
«Поступу» (координатор – С. Солодкий).
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. «Олімпійська»)
яких спонсорів та меценатів. Цей факт – гарантія
того, що ми зібрались насправді не під певний приватний проект, не заради комерційної вигоди, не потрапили в чужу схему заробляння грошей. Завдяки
власним внескам ми змогли стати на ноги, вибудувати дієздатну структуру, не залежну від оплачуваної
роботи чужих байдужих виконавців. Адже краще за
нас ніхто наших планів не реалізує, жоден найманий
працівник. Та врешті решт, завдяки внескам ми можемо регулярно зустрічатись по середах, проводити
загальні збори, роздруковувати газету та писати і
надсилати до влади офіційні листи, проводити заходи! Чи багато з нас згадує про те, що все це коштує нам грошей на організаційні витрати?
Гарантую, будь-який член Виконкому зізнається, що
йому значно більше подобається розмовляти з людьми
про будь-які інші питання, але не про внески. Точно так
(Продовження на стор. 2)
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«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

СПРАВЖНІЙ СЕНС ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
(Початок на стор. 1)

організації.
Дехто, можливо, поки що не побачив важливості
того факту, що наша система в «Поступі» працює, як
годинник. Нас неможливо вивести з ладу. Нам важко
протистояти і з нами треба буде рахуватись будь-кому.
Для успіху ми повинні, ПОВИННІ бути ще більше активними та відповідальними! Відповідальними перед
своїми колегами по організації, перед тими, хто взяв
на себе тягар координаційної роботи, перед тими
людьми, які ще лише планують приєднатись до нас і
бачать в нас гідних та чесних провідників до змін в
країні на краще! Позбудемось синдрому несвоєчасної
сплати внесків – і ми вже будемо, образно, на пів-корпусу ближче до нашої мети – Громадянської держави,
– з відповідальністю і заохоченнями, з достатком і захистом, з впевненістю у завтрашньому дні і гордістю
за свою країну! Як поборемо власні недоліки – то й переможемо. Впевнено і красиво!

з більшим задоволенням та бажанням на Виконкомах
обговорюються питання нашого розвитку, ніж причини
несвоєчасної сплати внесків в бюджет організації окремими її членами. То ж, може вже пора менше часу витрачати на організаційні питання про внески, та нашу
енергію використовувати більш ефективно, направити
її в більш раціональному напрямку – на розвиток, а не
на пошуки неплатників? Кожен, хто сплачує членські
внески вчасно, сприяє розвитку організації. Інші, менш
дисципліновані члени, гальмують нашу справу. І чим
вищою буде дисципліна внесків, тим більше кроків
вперед ми разом можемо зробити до мети.
І тепер, коли «Поступ» йде на наступний щабель
розвитку і має стати Всеукраїнським, ми повинні бути
впевнені в тому, що люди далеко від Києва розуміють наші принципи, знають, як ми чітко виконуємо
внутрішні правила, погоджуються з ними і реалізують
їх так само відповідально, як і більшість членів нашої Тарас Доненко, член Виконкому «Поступу»

НАШІ ЛЮДИ
На страницах нашей газеты мы постоянно знакомим «Gorchitza».
В 2008 году с группой «Нумер 482» представлял
читателей с нашими поступовцами. Предлагаем им
коротко рассказать о себе, о первом впечатлении от Украину на шоу в рамках EURO 2008. Группа давала
организации «Поступ» и об ожиданиях от организа- концерт в Женеве. С Русланой открывал «Евровидение 2005» в Киеве. В составе группы «Gorchitza» выции.
ступал на фестивале «Сопот» в 2009 г., на вручении
КУЗЬМЕНКО ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ премии «Муз-ТВ» в 2011 г., где группа была приЯ родился в Виннице. Последние 25 знана прорывом года, а также принимал участие во
лет своей жизни занимаюсь музыкой. многих международных фестивалях.
Работал с Александром Пономаревым,
Дружба с руководством «Поступа» в лице ВячеАсией Ахат, с Русланой, с Валентиной слава Полищука и Максима Твердохлеба переросла
Степовой, с группой «Нумер 482», был в мое активное участие в организации, что является
саунд-продюсером одноименного альбома этой закономерным. Политически аморфен я потому, что
группы. Последние пять лет работаю с группой не вижу достойной кандидатуры во власти. На се-

З днем народження!
Ткаченка Єгора Олеговича – 28 липня
Тація Дмитра Миколайовича – 30 липня
Боряка Володимира Геннадійовича – 03 серпня
Гриценок Олександру Вікторівну 03 – серпня
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 13), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 18 ЛИПНЯ 2011 РОКУ
На засіданні були присутніми 13 членів Виконкому
(при кворумі 9): Замурій Л., Когут Р., Костін І., Лисаченко А., Мотузка І., Нестеренко О., Соколов К.,
Поліщук В., Твердохліб М., Ткаченко І., ТрояноваМалош Н., Чубко Д., Шевченко В.
Були відсутніми за об'єктивних обставин: Доненко Т.,
Зінган А., Кравченко А., Солодкий С.
Секретар засідання: Когут Р.
Головуючий: Твердохліб М.
Брали участь у засіданні: Беднаж С., Грушевий Л.,
Пелех М.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. На кожному засіданні Виконкому обов'язковою є
присутність повноважного представника редакції
газети «Поступінформ».
Наступне засідання Виконкому планується провести
ЧЕРЕЗ ТРИ ТИЖНІ, в понеділок 8 серпня.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
годняшний день не поддерживаю ни одну из политических партий. Я верю, что «Поступ» перерастет
из общественной организации в одну из ведущих политических сил, которая сможет построить в нашей
стране правовое государство.

ІНВЕСТОР: ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ
В рамках работы поступовской Инвестиционной группы был наработан ряд вопросов, которые уже задаются нам или могут задаваться нашими потенциальными
инвесторами. Мы готовимся к этим вопросам, в связи с чем продолжаем рубрику под названием «ИНВЕСТОР: вопрос-ответ», в которой будем публиковать предлагаемые варианты ответов на такие вопросы. Полагаем, что и сами вопросы, и ответы на них могут быть интересны всем.
Але ми так робити не будемо. Суть цього пи- материалов нашого проекта, мероприятие проВОПРОС 8: Що буде, якщо я відмовлюсь?
Ответ: Кожен має право відмови- тання полягає в тому, що не зробивши посиль- должительное по времени, требующее сущесттись від тієї чи іншої пропозиції. Ви, ного внеску у розвиток зараз, гальмується в венных как финансовых, так и трудовых затрат.
як інвестор, можете відмовитись від цілому весь процес. Хіба Вам байдуже у якій Минимальный взнос Инвестора может быть и не
таких інвестицій, але тим самим Ви державі Ви живете і в яких умовах житимуть очень большим, но тогда, вполне логично, это
відмовляєтеся від свого майбутн- Ваші діти? А хіба зараз комфортно Вам жити у должен быть не разовый платеж.
ього, від тієї країни, в якій будуєте такій державі?
Так инвестиции на уровне, например, 500свій бізнес, ростите своїх дітей, створюєте собі умови
1000 гривен единоразово, разумеется, не смоРоман Когут,
для спокійної старості.
гут
полноценно
обеспечить
успешную
Зараз відмову можна мотивувати тим, що не рен- учасник Інвестиційної групи «Поступ»
реализацию задач того уровня, что мы перед
табельно вкладати інвестиції у не топові політичні
собой ставим. Но вложение таких средств ежепроекти. Проте майбутнє вже не за ними, їх час за- ВОПРОС 9: Какой минимальный взнос?
месячно, в течение, например, года, уже дают
Ответ: Прежде, чем назвать некую сумму, которую мы можем направить на
кінчується. Державі потрібна якісна зміна влади. У дасумму минимального взноса, полное или частичное финансирование отдельному контексті «Поступ» і є така перспектива.
надо определиться со следую- ных конкретных статей проекта.
Враховуючи ті ж економічні важелі, ми змогли б у
щими вещами. Проект «За гражмайбутньому сказати: «Якщо я вкладав свій час і
данское государство» — не Кирилл Соколов,
гроші в розбудову цієї держави, то чому ті, хто цього
разовая акция, а, как это видно из участник Инвестиционной группы «Поступа»
не робили, повинні отримувати додаткові блага?»
ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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