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«ІНФОРМАЦІЙНА ПУШКА» – ЗБРОЯ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Інформаційна пушка – ексклюзивний метод оперативного, точного та
потужного донесення інформації у
маси. Її феномен полягає у блискавичному інформуванні про важливі та
резонансні події з життя та діяльності
громадської організації «Поступ» якомога ширшого
кола отримувачів: друкованих та електронних ЗМІ,
громадських та партійних організацій, соціальних
мереж тощо.
Механізм роботи, переваги та спосіб подання інформації за допомогою «Інформаційної пушки» такий.
Резонансна інформація подається «ініціатором» розсилки керівнику групи управління «Інформаційною
пушкою» «Поступу» у відповідному форматі. Підготовлене повідомлення через учасників групи електронною поштою швидко розсилається за
узгодженим заздалегідь списком у ЗМІ, громадські
організації, політичні партії, знаковим особам, а також
викладається у соціальних мережах та особистих блогах. Інформація ця друкується також у газеті організації «Поступінформ» та паралельно викладається у
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розділі важливої інформації на порталі організації «Поступ» (http://postup.org.ua).
Такий спосіб розсилки надає основну перевагу –
швидке розповсюджування інформації від імені «Поступу» усім ключовим отримувачам та учасникам
медіа-простору. Не потрібно підкреслювати як це
сприяє зростанню авторитету організації, росту її популярності, привертаючи до неї увагу широкої аудиторії. Окрім цього, учасники поступівської групи
розсилки мають можливість напряму працювати з
мас-медіа та отримують корисний досвід і необхідні
зв'язки в даному колі.
Центр активності «Поступу» – «Інформаційний
простір» – запрошує всіх членів організації, бажаючих взяти участь у роботі «Інформаційної
пушки», тим самим досягти зростання власного
професійного рівня, набути безцінного досвіду в
рамках програми «Поступу» – «Три плюс один».
Дана програма, нагадую, передбачає окрім основних трьох принципів мінімальної участі в організації,
ще й роботу кожного члена організації в одному з
напрямків діяльності «Поступу».

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 3 серпня намічено продовження розгляду
регіонального «Поступу» (координатор – Сергій 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»)
Із запитаннями та пропозиціями прошу звертатися
до куратора центру активності «Інформаційний простір» Когута Романа на електронну адресу: kohutroman@gmail.com.

Роман Когут,
член Ради «Поступу»

Самое великое из всех благ, по крайней мере, то, без которого нельзя пользоваться другими – это независимость.
У. Годвин, английский журналист, политический философ.

ГРОМАДСЬКІ РАДИ

ПОДІЇ НАВКОЛО ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВІ
В країні триває непростий процес
створення громадських рад при органах державної влади. У постанові
Кабінету Міністрів України №996 від 3
листопада 2010 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» безпосередньо зазначено, що громадські
ради при органах влади повинні бути утворені протягом трьох місяців з моменту набрання чинності постанови. Тобто, граничний термін закінчувався ще на
початку лютого цього року. Але до сих пір менше, ніж
в половині центральних органів влади створені громадські ради, а в деяких не створено навіть ініціативних груп з підготовки установчих зборів таких рад.
А от в одній з державних установ влада почала формування вже аж другої за рахунком громадської ради!
Можливо, вони так намагаються вибитися у передовики?
Є така дуже цікава державна установа, що донедавна мала назву Державного комітету земельних відносин. Що там до чого відносилося – достеменно
невідомо. Але, вірогідно, відносити вже не стало до
чого! Тому вище керівництво держави вирішило змінити «відносини» на «ресурси». Бо, мабуть, коли комітет всі державні та недержавні землі виміряв, усі
відносини закінчились. А ось земельні ресурси ще залишилися. Тому назвали колишній комітет Державним агентством земельних ресурсів (далі –
Держземагентство).

Громадська організація «Поступ» в особі Анатолія
Васюри вирішила взяти участь у створенні громадської ради цієї установи. Установчі збори щодо
обрання складу громадської ради при Держземагентстві відбулись 16 червня 2011 року в актовому залі
Держземагентства за участю офіційно уповноваже-

ного представника головного земельного відомства.
Усе відбувалось у демократичній обстановці, з дотриманням усіх передбачених законом процедур, що
підтверджується оригіналами затверджених документів та зафіксовано на відео. Учасниками установчих зборів з формування складу громадської ради
стали представники 31 громадської організації. Протокол установчих зборів разом з копіями документів

були передані Держземагентству для затвердження
складу громадської ради.
Але тут трапилося несподіване! Держземагентство
листом від 08.07.2011 з якихось невідомих причин,
посилаючись на якусь доповідну записку радника голови Держземагентства самому голові установи, відмовилося затверджувати персональний склад
громадської ради. Одночасно з цим, 20.07.2011 на
офіційному веб-сайті Дежземагентства оприлюднена
інформація про новий прийом документів від інститутів громадянського суспільства для участі у повторних установчих зборах.
Такі дії керівництва Держземагентства свідчать
лише про те, що персональний склад громадської
ради, до якої увійшли такі авторитетні громадські організації як: «Громадянська позиція», «Поступ», «Фундація регіональних ініціатив», Профспілка працівників
галузі земельних відносин України, профспілка «Народна солідарність», та інші, є вкрай незручний для
бюрократів. Зазначені організації відстоюють принципи прозорості, боротьби з корупцією та відкритого діалогу суспільства і влади. А Дерземагентству,
мабуть, навпаки потрібна «кишенькова» громадська
рада, що буде тільки підтакувати усім ініціативам державного органу.
У зв’язку з цим 10 інститутів громадянського суспільства, в тому числі й «Поступ», що увійшли до складу
невизнаної громадської ради при Держземагентстві,
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ПОДІЇ НАВКОЛО ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВІ
(Початок на стор. 1)

27.07.2011 вирішили висловити свій категоричний протест шляхом проведення пікетування будівлі відомства
проти такої ганебної поведінки і дискримінації інтересів
громадян керівництвом Держземагентства, проти безпідставного та свавільного ігнорування чиновниками
конституційних свобод та прав громадян на реалізацію
свого права на участь в управлінні державними справами. З метою підтримки до акції також приєдналася
«Асоціація членів громадських рад України».
Головною вимогою учасників пікету було визнання
керівництвом Держземагентства вже обраного 16
червня 2011 року складу громадської ради. Проведення акції фіксували, у тому числі на телекамери,
журналісти та представники громадськості.
Двогодинний пікет із прапорами громадських організацій, транспарантами, гучномовцями не залишив

байдужими робітників державної установи, що визирали з відкритих вікон та прислуховувалися до незвичного для їх установи заходу. Адже в останній час
питання щодо земельних відносин в країні особливо
загострилися, враховуючи багатомільярдні кредити,
що бере уряд нашої країни під державні гарантії.
Тобто, шановні співвітчизники, фактично під наші з
вами гарантії. А якщо врахувати, що майже уся промисловість зараз знаходиться у приватній власності,
а процес приватизації державних активів ще далеко
не закінчується, то не важко припустити, що то можуть бути за розрахунки за державними гарантіями.
Це ж наша українська безцінна родюча земля! Тому
громадськість останнім часом дуже занепокоєна вірогідним дерибаном землі з боку владноможців.
Керівництво державного земельного агентства відмовилось вийти до представників громадськості. Але
вже через годину проведення акції до голови невизнаної
громадської ради Дмитра Філіпчука, голови Профспілки
працівників галузі земельних відносин, надійшов дзвінок від керівництва Дерземагентства з пропозицією провести зустріч начебто з самим головою агентства
Сергієм Тимченком. Та якщо «гора не йде до Магомета,
то Магомет сам пішов до гори». Та, попри очікування,
Д. Філіпчук повернувся з Дерземагентства знову ні з
чим. Жодних домовленностей поки що не досягнуто.
Але одне ясно, що впливати на владу можливо

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Гутаріна Ярослава Миколайовича – 04 серпня
Іванову Тетяну Вікторівну – 06 серпня
Кравченю Юрія Миколайовича – 08 серпня
Іванюка Олега Григоровича – 09 серпня
Шестакова Олега Анатолійовича – 09 серпня
Когута Романа Ярославовича – 10 серпня
Лукашенка Євгена Григоровича – 10 серпня
тільки об’єднуючись. Поодинці нічого неможливо домогтися. Такі публічні акції не до вподоби чиновникам і можуть бути використані як один з механізмів
громадського впливу. Усім зрозуміло, що земля повинна бути тільки у власності українського народу. І
громадськість повинна мати певні інструменти контролю за використанням і розпорядженням земельними ресурсами. Одним з таких інструментів для
свідомого громадянина і є членство у громадській організації «Поступ», яка ставить собі за мету захист і
відстоювання законних інтересів членів своєї організації зокрема, і усіх громадян України взагалі.
Організатори пікету попередили владу, що це
тільки перша акція. Наступний захід планується провести під стінами Мінагрополітики.

Денис Чубко, член Ради «Поступу»,
координатор напрямку
«Активна громадянська позиція»

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 члены инвестиционной
группы дают ответы на такие предполагаемые вопросы. Полагаем, что и сами вопросы, и ответы на них могут быть интересны всем.
ВОПРОС 10: Что я с этого буду иметь?
будут расходоваться по утвержденным проектам и «Поступ» и наше гражданское движение, вы вносите
Ответ: Взамен на инвестиции мы графикам, по мере поступлений и накопления нуж- свой личный вклад в общую работу по продвижению
не продаем «места» в списках, мы не ных финансовых, материальных и человеческих ре- нашей страны к достойной жизни!
выделяем безвозмездно земельные сурсов. Чем масштабнее будет мероприятие, тем
Ирина Ткаченко,
участки, мы не раздаем должности. больше его бюджет.
член Исполкома «Поступа»
Ваш взнос – это Ваша частичка работы в огромном проекте – в по- Наталия Троянова-Малош,
ВОПРОС 13: Обязательно ли вступление в
строении Гражданского государства. Ничего член Исполкома «Поступа»
вашу организацию инвестора?
конкретного обещать мы не будем и не можем. Но
Ответ: Мы приветствуем вступскажу точно одно – друзьям организации мы никогда ВОПРОС 12: Зачем мне всё это надо?
Ответ: Каждый человек достоин
ление в организацию достойных
в помощи не отказывали. А чем мы больше, сильнее
того, чтобы жить в нормальной и разлюдей. Но решение об этом каждый
и влиятельнее, тем и наша помощь может оказаться
витой стране. Это нужно и самому
принимает сам для себя. Членство в
более весомой. Делайте выводы сами!
человеку, и его семье и потомкам.
«Поступе» – это одна из важнейших
Анна Лысаченко,
Для того, чтобы быть уверенным в
форм поддержки нашей организации
член Исполкома «Поступа»
собственном будущем, надо самому на ее пути к построению в стране Гражданского гоучаствовать в развитии своего государства. Ничего в сударства. А потому, вступление в организацию –
ВОПРОС 11: Средства будут расходоваться жизни само по себе не появляется: если ничего не де- желательно, решение об этом – правильное и свисразу по поступлению или при накоплении лать, – и жизнь наша с Вами не изменится к лучшему! детельствует о высокой гражданской позиции челоопределенной суммы?
Ведь любое дело, пущенное на самотек, имеет устой- века. Решение о вступлении тогда ценно, когда оно
Ответ: Планируется провести чивую тенденцию развиваться только от состояния принято добровольно, осознанно, на основе личной
одну большую и долгосрочную кам- плохого к состоянию худшему. Это закон. Если же Вы убежденности в том, что наша страна, ее народ, кажпанию, которая, в свою очередь, желаете жить в лучшей стране, то и ответ на Ваш во- дый украинец нуждается в скорейшем обновлении,
будет состоять из небольших и круп- прос напрашивается сам по себе – вы поддержите развитии и процветании.
ных, социальных и медийных, ре- нашу организацию в стремлении построить в стране
кламных и агитационных проектов. новое Гражданское государство с достойной жизнью Леонид Грушевой,
Поэтому любые расходы – плановые. И средства для его граждан, и для вас в том числе. Поддерживая Редактор газеты «Поступинформ»
ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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