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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ «ПОСТУП»
ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
Створення організацією «Поступ»
ідеологічної платформи Громадянської
Держави викликало потребу закликати
всіх громадян України приєднатись до
нашого руху, спрямованого на побудову держави нового зразка. Так, на
щотижневих громадянських середах за участю членів
організації та наших гостей було проведено обговорення питань регіонального розвитку організації. В результаті обговорень сформульовано основні засади
формування Всеукраїнської громадської організації (далі
– ВГО) «Поступ».
Ми розбили їх на три групи.
ІДЕОЛОГІЧНІ:
- діяльність регіональних осередків ґрунтується на
основі ідеологічної платформи побудови Громадянської Держави, яка є основною метою діяльності організації «Поступ»;
- кожен член «Поступу», незалежно від місцезнаходження підтримує, поширює і сприяє впровадженню
основних принципів діяльності організації «Поступ».
ОРГАНІЗАЦІЙНІ:
- при вступі у ВГО «Поступ» особа пише заяву в
місцевий осередок. Рішення про вступ до організації
та про виключення з неї приймає Виконком місцевого
осередку, за його відсутності – Виконком організації, вищий за ієрархією;
- виконком місцевого осередку створюється при
кількості його членів не менше 15, квота регіонального Виконкому від 5 осіб, але не більше 10% від чисельності місцевого осередку;
- місцевий осередок на зборах обирає керівника

осередку, кандидатуру якого затверджує Рада ВГО.
В разі не обрання керівника, центральний орган призначає тимчасово виконуючого обов'язки;
- відповідний вищий за ієрархією керівний орган
має право виключити з організації члена місцевого
осередку за порушення статутної діяльності;
- Рада ВГО «Поступ» має право звільнити керівника
осередку за порушення статутної діяльності або не
виконання своїх обов’язків;
- центральний апарат управління ВГО «Поступ»
складається із Ради ВГО та Виконкому ВГО;
- найвищим органом управління ВГО «Поступ» є
Загальні збори;
- Загальні збори ВГО «Поступ» обирають Раду не
рідше, ніж раз на 4 роки;
- Рада формує Виконком ВГО;
- Загальні збори обирають Голову Ради ВГО «Поступ».
ФІНАНСОВІ:
- всі основні членські внески перераховуються в
«центр» на забезпечення діяльності ВГО «Поступ»;
- всі додаткові внески залишаються у розпорядженні місцевих осередків, але статті витрат затверджує відповідний вищий керівний орган.
Викладені засади регіонального розвитку не є
остаточним варіантом, а відкриті для обговорень і
пропозицій. Тому запрошуємо усіх небайдужих пропонувати доповнення та висловлювати думки з приводу вдосконалення функціонування нашої
майбутньої Всеукраїнської структури.
В рамках організації працює ініціативна група регіонального розвитку громадської організації «Поступ»,
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Новини «Поступу»
Інформаційне повідомлення
До лав ГО «Поступ» приєднався Михайло Марченко (рекомендація Івана Савченка). За регулярну
несплату членських внесків з організації виключено
Олексія Натруса. ГО «Поступ» налічує 225 осіб.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 31 серпня намічено продовження розгляду
теми побудови і розвитку Всеукраїнської громадської
організації «Поступ». Основне питання – практичні
кроки щодо створення регіональних представництв
(координатор – Вячеслав Поліщук). Також буде проведено експрес-доповідь «Громадянська держава».
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. 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»)
учасниками якої є члени організації. Запрошуємо всіх
бажаючих приєднатись до співпраці та розбудови нашої
громадської організації задля досягнення головної мети
«Поступу» – побудови Громадянської держави України.

Вячеслав Поліщук,
координатор регіонального розвитку,
тел.: 096 302 5074,
e-mail: vipolischuk@gmail.com

Втратити свободу може лише той, хто не вміє її захищати. Вольтер
ГРОМАДСЬКІ РАДИ

ПОДІЇ НАВКОЛО ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВІ (ЧАСТИНА ДРУГА)
Інтрига з Громадською радою
при Державному агентстві земельних ресурсів продовжується. Історія про те, як усе
починалося, була надрукована у
газеті «Поступінформ» № 399.
Так, у перший четвер місяця, а саме – 4 серпня,
група представників громадських організацій, що
увійшли до первинного, але не визнаного Держземагентством, складу Громадської ради при Держземагентстві, провела наступний пікет на Хрещатику
біля будівлі Міністерства аграрної політики та продовольства України, вимагаючи реалізації своїх законних прав. На цьому заході були присутні
представники «Профспілки робітників галузі земельних відносин», ГО «Поступ», профспілки «Народна солідарність», КМО ВГО «Громадянська позиція»,
«Асоціації членів громадських рад України» та інші.

ставниками реальних громадських об’єднань.
Але пікети – це ще не все. Мітингувальниками
підготовлено та надіслано лист-звернення до народного депутата України Анатолія Гриценка з
проханням допомогти у вирішенні цього питання.
Також готується позовна заява до суду про визнання протиправними дій Держземагентства.
Нагадаю, що члени ГО «Поступ» беруть участь
не тільки у роботі Громадської ради при Держземагентстві, але й при інших органах державної влади.
Повний перелік поступівців, які входять до громадських рад ряду державних органів, опублікований на нашому порталі http://postup.org.ua/node/599/.
Боротьба з владою за права громадськості триває.
Наша газета й надалі буде висвітлювати цю подію.

Головна вимога мітингувальників залишилася незмінною: визнання Держземагентством обраного 16
червня 2011 року складу Громадської ради.
Поки що влада відмовчується і не реагує на ці вимоги. Представники влади не бажають прислуховуватися до громадськості. Мабуть, для влади зручніше
лише одне – щоб громадськість слідувала її вказівкам. Всім зрозуміло, що мати кишенькову Громадську Денис Чубко, член Ради «Поступу»
раду владі куди зручніше, ніж вести діалог з пред-
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ВСЕСВІТНІЙ ФОРУМ УКРАЇНЦІВ
У рік 20-річчя Незалежності нашої
країни, напередодні свята, у Києві відбувся черговий Всесвітній Форум
українців, вже п’ятий. На Форум прибули дві сотні делегатів від українських громад і організацій з усього
світу та ще біля 100 учасників, що представляли
Україну. Це найбільший із заходів, що дає можливість
нашій діаспорі бути причетною до розбудови незалежної України, а нас ближче знайомить з проблемами та
здобутками самої української діаспори.
Мені довелося бути делегатом перших трьох Форумів у складі делегації українців Росії, а на решті Форумів
я був вже у якості гостя тому, що з 1996 року мешкаю постійно у Києві. Таким чином, про цю подію мені відомо
не з чуток, я й досі беру в ній посильну участь, відвідуючи заходи Форуму, зустрічаюсь з друзями та колегами по колишній громадській роботі в діаспорі.
Всесвітній Форум українців має велике значення.
Розвинуті країни світу питанням своїх діаспор приділяють посилену увагу, бо власна діаспора – це велика цінність, значна сила, потужний механізм
перетворень у самій країні, звідки діаспора походить.
За деякими оцінками, українська діаспора у світі налічує більш, ніж 15 млн. українців. Це ж майже третина
нашого народу! Цей факт ще раз підтверджує, що життя
нашого народу на споконвічних українських землях було
для нього вкрай нелегким. Що й спонукало активно шукати кращої долі. Для порівняння і кращого розуміння
феномену цього факту додам лише один приклад: кількість діаспори 1,5-мільярдного Китаю налічує всього 35
млн. Два і три десятих відсотки китайців і майже 33 відсотки українців змушені тікати з Батьківщини у пошуках
кращого життя, а то й взагалі рятуючи його.
Процес міграцій триває, бо тепер йому сприяє й вільний виїзд за кордон, й тенденції глобалізації, технічний
прогрес та комунікації, що дозволяють людям спочатку
знайти собі краще оплачувану роботу за кордоном та
притулок, а вже потім вільно покидати рідну країну.
Наявність численної діаспори у світі сприяє більш успішному приєднанню України до ряду розвинутих держав, зміцнюючи зв’язки між людьми, навчаючи українців

новим професіям, даючи можливість набувати нових навичок, призвичаїтись до нових стандартів життя, привозячи до Батьківщини нові технології та бізнес. Грошові
перекази в Україну від українців, що мешкають або лише
перебувають на заробітках за кордоном, виливаються у
значні суми, які можна порівняти навіть з траншами Міжнародного Валютного фонду, але наданими безпроцентно і безповоротно. Це інвестиції і додаткова фінансова
допомога українській економіці.
Але міграція – явище неоднозначне. Є осередки діаспор, які стають центрами збереження української культури на чужій землі, є й такі мігранти, що не сприяють
етнічній самоідентифікації, намагаються розчинитися в
оточенні аборигенів, щоб досягти більшого у кар’єрі та в
місцевому суспільному житті. Тому Україна повинна бути
зацікавленою у підтриманні культурного зв’язку з представниками свого народу поза межами країни. Але на
сьогодні належного розуміння нашої влади у цьому
немає. Українці з Росії, наприклад, скаржаться, що десятиріччями Росія веде політику фактичної русифікації
українців, хоча сприяння розвитку культурних ініціатив та
забезпечення національно-культурних потреб національних меншин урядом РФ начебто задекларовано. Жодної
української школи в Росії немає, не беручи до уваги одиничні випадки, що були самотужки створені місцевими
осередками українців. Зате скільки галасу в ЗМІ Росії про
начебто утиски росіян в Україні, де російськомовних шкіл
– тисячі. А наш уряд наче онімів та свій голос на захист
потреб нашої діаспори підняти не наважується.
У країнах цивілізованого Заходу до українських громад влада ставиться з повагою, бо часто вони найбільш організовані. Представники української
діаспори стають там відомими громадськими діячами, займаючи інколи досить високі державні пости.
На Форумі була присутня українка, що була членом
Шведського парламенту. Подібних прикладів багато,
бо відомо добре, які українці здібні та працелюбні.
Очевидно, що питання розумної співпраці з діаспорою лежить у площині державних інтересів України.
Адже українці закордоном – це теж українці!

Леонід Грушевий, член «Поступу»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у липні 2011 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 31 особа)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Стоян Марину Петрівну – 01 вересня
Геращенка Андрія Анатолійовича – 03 вересня
Тіткова Олександра Геннадійовича – 03 вересня
Доненко Жанну Володимирівну – 04 вересня
Іванову Руслану Володимирівну – 04 вересня
Гончарука Олександра Віталійовича – 06 вересня

Україно моя ти співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древнії кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна – у пісні, у слові,
В думах сивого кобзаря,
Україно моя ти казкова,
Наше серце для тебе співа.
Живи, Україно! Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
ІНВЕСТОР: ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ
У рамках роботи поступівської Інвестиційної
групи продовжуємо публікацію можливих питань,
які можуть надійти або вже надходять від
потенційних інвесторів. Крім цього публікуємо й
варіанти відповідей на такі питання, що вже
напрацьовані членами Інвестиційної групи.
Вважаємо, що і питання, і відповіді на них можуть
бути цікаві всім членам організації «Поступ».
ВОПРОС 21: Кто вас поддерживает?
Ответ: У нас нет ни «папы», ни
«мамы», которые содержат нас. В
этом наша независимость. Но при
этом мы имеем определенную и
финансовую, и идеологическую
поддержку.

Анна Лисаченко,
член Исполкома «Поступа»
ВОПРОС 22: А где гарантии, что это все
получится?
Ответ: Единственной гарантией
может быть наша вера в результат
и желание его достичь. И в том, что
мы можем это сделать, мы ничуть
не сомневаемся.
Подтверждением этого есть тот
факт, что мы на протяжении 10 лет идем к нашей
цели. Все это время мы развивались и шли только
вперед, ни разу не остановившись на нашем пути.
Сегодня мы готовы к более решительным шагам.

Вячеслав Шевченко,
член Совета «Поступа»
ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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