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АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

НЕОБХІДНІСТЬ ВИХОВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ
АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНЦІВ
Активна життєва позиція, в нашому розумінні, – це така система
особистих цінностей людини, яка
спонукає її до позитивної, морально
впевненої, соціально-орієнтованої
активної діяльності. Дії такої людини
мають корисний вплив як на саму людину, так і на
суспільство в цілому.
Усі ми хочемо бачити Україну високо розвинутою
країною. Однією з передумов цьому є високий рівень
активної життєвої позиції громадян – усіх разом та кожного окремо. Активний громадянин сприяє розвитку
нації, а це, в свою чергу, сприяє прогресу країни!
Зараз в Україні дуже низька активність населення,
і це неминуче призводить до такого ж незавидного
рівня життя і благополуччя.
Отже, як нам стимулювати громадян до активної
життєвої позиції? Завдання досить складне, адже

ми бачимо, що маємо побудувати таку систему цінностей, в якій пасивність, інертність, байдужість та скептицизм засуджуються суспільством.
Великий вплив на молоде покоління мають у наш
час мас-медіа: кіно, телебачення, радіо, преса, реклама, інтернет (особливо, соціальні мережі). Так
чому ж не бачимо ми у всьому цьому медіа-просторі
належної пропаганди активної життєвої позиції? Зазвичай, молодь бере приклад з героїв улюблених телесеріалів, кіно, поп та рок-зірок, відомих людей у
сфері культури, освіти, спорту. Власний позитивний
приклад керівництва держави та відомих у країні
людей теж має стимулювати громадян.
Сьогодні Уряд говорить привселюдно про те, що
впроваджуються реальні державні соціальні програми, йде співпраця з органами місцевого самоврядування, центрами зайнятості населення, центрами
по роботі з усіма віковими категоріями громадян. Це

«В давнину найбагатшими країнами були ті, природа яких найбільш врожайна,
нині ж найбагатші ті, де людина більш діяльна». Генрі Томас Бокль (англійський історик).
обов’язковою має бути підтримка з боку держави та
розуміння важливості цього питання з боку громадян!
Громадська організація «Поступ» приділяє цьому питанню значну увагу, має в своїй структурі окремий
стратегічний напрямок діяльності «Активна життєва позиція» та включила принцип необхідності виховання та
підтримки на високому рівні активної життєвої позиції
українського народу до основоположних принципів
ідеології Громадянської держави. На нашу думку, важливим є перетворення всієї системи народної освіти
країни з акцентом саме на активну життєву позицію,
тобто на сприяння її вихованню у людей саме у закладах освіти. Починаючи з дитячих садків, шкіл, позашкільних освітніх закладів в голови дітей та підлітків
потрібно вкладати розуміння та спонукання до активної
життєвої позиції і підтримувати цей постулат протягом
всього життя. Беручи до уваги європейський досвід,

правда – гроші на таке виділяються, але де ж результат? Лише коли буде впроваджено реальний контроль громадськості за реалізацією таких програм, то
й результат неодмінно буде!
Що ж потрібно від нас з вами аби розпочати процес
активізації населення та розуміння важливості займати та
проявляти активну життєву позицію? Потрібне чітке усвідомлення того, що починати треба з себе і негайно, що
вже час змінювати своє власне життя, починаючи навіть
з малих справ. Потрібно об`єднувати наші зусилля, бо
лише так реально досягнути масштабних результатів.
Кожен окремо і всі ми разом повинні не пасивно чекати
омріяних змін у житті, а розвивати власний потенціал,
щоб впевнено покладатися у тому числі і на власні сили
у забезпеченні свого майбутнього!

Ірина Ткаченко, член виконкому «Поступу»
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
Чергове засідання Громадянської Ради відбулося
2 листопада 2011 р. в м. Києві. Обговорювали питання розвитку Громадянської Ради. Обмінялися
думками щодо акції «Вперед».
На Раді був присутній гість Б. М. Ткачук (Київська
міська правозахисна організація чорнобильців
«Прип’ять-Нова»).
Діловий Союз України
На засіданні президії Ділового Союзу, яке відбулося у четвер 3 листопада, обговорювалися питання членства в організації.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:
З днем народження!
Анопрієнка Артема Євгеновича – 11 листопада
Садовнікову Людмилу Юріівну – 11 листопада
Огроднічого Олександра Олексійовича – 14 листопада

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 9 листопада намічено обговорення блоку
«СПРАВЕДЛИВІСТЬ», напрямок «Активна громадянська позиція». На початку заходу буде проведено
концептуальний доклад «Громадянська держава».
• На 16 листопада заплановано обговорення блоку
«ПОРЯДОК», напрямок «Люстрація посадовців».
• На 23 листопада намічено обговорення практичних аспектів роботи напрямку «Захист».
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. Приходьте та приводьте друзів і 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»)

АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

ПРОГНИЛИЙ АНТУРАЖ ПІД ВИГЛЯДОМ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КМДА
Минуло вже більше півроку, як було
утворено громадську раду при КМДА.
Вочевидь, громадську раду створено
тільки для того, щоб схвалювати всілякі рішення Київради. На останньому
засіданні ради, що відбулося 27
жовтня 2011 року, на якому, згідно проекту регламенту,
розглядалися результати роботи громадської ради за
півроку, відбувався справжнісінький цирк!
Ще перед початком засідання, ми вп'ятьох, з групою
колег по громадській раді, а саме, О. Єскіною (Асоціація
«Союз підприємців української годинникової промисловості-виробників та постачальників годинників»), О. Мусієм (Всеукраїнське лікарське товариство), О. Кликовим
(Всеукраїнська громадська організація «Український со-

ціалістичний рух»), О. Олійником (ВГО «Асоціація правників України»), вирішили надати голові ради В. В. Сироті
декілька пропозицій щодо порядку денного, викладених на
папері. Але Сирота відсахнулася від нашого паперу як
справжнісінький вампір при вигляді часнику зі словами:
«Я цього у руки не візьму!». Ну то й нехай, ми надали ці
ж пропозиції пізніше, під час проведення громадської
ради. Президія засідання прийняла наші пропозиції, хоча
й з виразом великого небажання. Звичайно, вони ж планували швиденько собі все «поодобрять» та розійтись з
відчуттям великого задоволення. Аж тут раптом «ЧП» –
якась там «громадськість» бажає взяти слово! :)
Початок ради тхнув нафталіном партійних зборів
часів комунізму. З 222 членів ради були присутні
лише приблизно 130 осіб. Мало того, впродовж засі-

дання частина ради взагалі покинула залу. Голова
ради В. В. Сирота десь півгодини просторікувала про
те, як ефективно працює рада, як до них пишуть
листи громадяни, як вони реагують, як вони налагоджують співпрацю з головою КМДА О. Поповим та
(Продолжение на стр. 2)
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ПРОГНИЛИЙ АНТУРАЖ ПІД ВИГЛЯДОМ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КМДА
(Начало на стр. 1)
все таке інше... Також Сирота відзначила одне з головних «досягнень» – це домовленість з КМДА про
заробітну платню для голови ради, тобто, для неї!
Після такої її «полум'яної» промови, я ледь не втримався від... сміху та задав пару простих питань: чому
з КМДА повертаються листи, адресовані голові громадської ради з відміткою, що такої там нема, та коли
цю проблему буде усунено? У відповідь від Сироти
пролунало: «а ось ви свою адресу й надайте». На тлі
згадувань про те, що ми тут зібралися на громадських
засадах, слова голови громадської ради про її зарплатню звучали досить дивно. То я й поцікавився, а за
що її платити Сироті, якщо ми всі тут «на громадських
засадах»? Нічого путнього у відповідь пані Сирота про
свою зарплатню сказати не спромоглася...
Також наша група членів громадської ради при КМДА
надала пропозицію створити постійно діючий секрета-

ріат громадської ради для координації роботи ради та постійного зв'язку між членами ради. Але нас було нахабно
проігноровано, та пропозицію навіть не поставлено на
голосування! Вже в третій раз було проігноровано і пропозицію створити ще одну комісію при КМДА.
Сирота згадала у промові про якусь поштову скриньку
у КМДА – суто для листів до громадської ради. Я спеціально приходив до КМДА, щоб перевірити, але такої
скриньки я там не знайшов. Виходить, що або голова
громадської ради бреше, або цю скриньку ховають від
очей громадян? Тож звідки взялися ті звернення до громадської ради, про які рапортувала Сирота, якщо офіційні листи повертаються с позначкою відсутності
адресату, а скринька відсутня?
Що ми тільки не наслухалися у свою адресу від Сироти, яка помітно нервувалася від наших питань: що
ми начебто утворюємо опозицію та заважаємо їм працювати, що треба проголосувати та взагалі виклю- Денис Чубко, член Ради «Поступу»,
чити нас з ради, що ми ще нічого в житті не зробили! член громадської ради при КМДА.

НАРЯМОК «ЗАХИСТ»

ЗНАКОВА ЗУСТРІЧ У ТОВАРИСТВІ «ЗНАННЯ УКРАЇНИ»
В останній день жовтня товариство
«Знання України» під особистим керівництвом Голови Правління професора
Кушерця Василя Івановича організувало цікаву зустріч для киян з екс-міністром закордонних справ України
Генадієм Удовенко – людиною визначною, навіть епохальною, перелік визнань та почестей якої зайняв би не
одну сторінку. Тема доповіді була оголошена як «Сучасний світ і Україна». Ті кияни, що прийшли на зустріч, не
пожалкували, бо слухали людину, яка почала свою видатну кар`єру ще за часів СРСР, з далекого 1949 року.
Багато цікавого розповів пан Удовенко про своє життя
та трудову діяльність, яку розпочинав у важкі та голодні
роки післявоєнного відновлення СРСР. Багато цікавого
було у його розповідях й про проблеми, які йому доводилось вирішувати за кордоном у стосунках з іноземними урядами та міжнародними організаціями,
сприяючи затвердженню України як нової незалежної
держави. Згадував він також про свої особисті зустрічі
як з видатними політичними діячами, так і з громадами
нашої української діаспори, розсіяної по усьому світу.
Мені особисто найбільш показовим та навіть знаковим
на цій зустрічі стало почуте про таке. У другій половині
своєї доповіді, коли пан Удовенко відповідав на запитання
присутніх, на моє запитання: «Чому сучасна Україна досі не
має виваженої державної політики відносно власної діаспори, чисельність якої за різними оцінками налічує у світі
понад 10 мільйонів наших співвітчизників?», екс-міністр
закордонних справ, як дипломат найвищої кваліфікації,
відповів зустрічним питанням: «А до чого взагалі теперішня влада має виважену політику та бодай якось обґрунтовану стратегію?» На думку пана Удовенко,
теперішній уряд незалежної України, як і попередні, виявилися неналежно здібними до того, щоб бодай утримати
ті надбання, які отримала Україна на момент виходу зі

Виходить, наші питання поцілили у «десятку», якщо
викликали таку неадекватну реакцію.
Висновків декілька. По-перше, реальні справи – як
кістка у горлі для цієї псевдо-громадської ради. Весь
той цирк, що відбувався на засіданні, свідчить лише
про одне: владі відверто начхати на громадськість!
Владі потрібно лише підконтрольні «одобрямси» від
покірної громадської ради для ухвалення своїх рішень.
Ніякої ефективної роботи громадськості владі не потрібно взагалі. По-друге, членам громадської ради при
КМДА необхідно об'єднуватись для захисту своїх інтересів та налагодження роботи ради. Поодинці нічого
не зробити. Але було видно, навіть п'ять людей у раді
вже мають абиякий вплив. По-третє, мовчати не
можна – потрібна гласність: весь цей натовп піддакувачів страх як боїться висвітлення своїх дій. Необхідно
розганяти таких «громадських діячів», які дискредитують реальну громадську роботу!

складу СРСР. На той час Україна мала ледве не 7-й могутній економічний потенціал у світі! А сьогодні – лише
147-й (!). Як же інакше можна кваліфікувати такий стан
речей, коли не як повний розбій проти власного народу та
тотальне розкрадання країни? «Немає ця влада ні поміркованої політики, ні навіть ідеології розвитку України!» –
констатував пан Удовенко.
Навмисне роблю наголос на цьому питанні – а у кого
взагалі у нас в країні сьогодні є така стратегія? Хто в
наш час має ідеологію впевненого розвитку України? Чи
це не дивно, що жодна політична сила в Україні не оголошує себе автором і провідником передової ідеології і
навіть не приділяє цьому належної уваги? Для чого їм
тоді потрібна влада? Чи не для того ж самого – для продовження розкрадання та нищення України? Для такого
справді не потрібна ніяка ідеологія – ставай депутатом
або міністром, хапай побільше, тікай подалі – ось і вся
тобі «ідеологія» сучасних політиків.
Та ось «Поступ» вже сьогодні оголошує себе автором
власної ідеології – наднової ідеології Громадянської держави, яку береться збудувати в Україні. Створення цілісної та продуманої ідеології, а тим більше – чіткої
програми дій на її основі –справа не одного дня. Тому
зараз процес цей у «Поступі» активно розвивається. Щосереди, на громадських відкритих зібраннях, поступівці
разом обговорюють тези та принципи такої ідеології,
вдосконалюючи її, шліфуючи до бездоганності.
І я вважаю знаковою прикметою те, що підтверджуючий сигнал про нагальну суспільну та навіть державну
потребу на таку ідеологію почув безпосередньо з уст такого видатного, досвідченого державного та громадського діяча, як Генадій Удовенко. Це ще раз доводить, що
«Поступ» діє і розвивається у вірному напрямку.

Леонід Грушевий,
редактор газети «Поступінформ»

ПРАЗДНИК СВЯТОГО НИКОЛАЯ
ДЛЯ САМЫХ НУЖДАЮЩИХСЯ ВО
ВНИМАНИИ И ЗАБОТЕ

День Святого Николая имеет тысячелетние
истоки. Архиепископ Мир Ликийских Николай
являлся богатым человеком и активно заботился о
нуждающихся и попавших в беду людях. Будучи непреклонным исповедником христианской веры, как в
молитвах, так и в подаяниях, он преуспел в благих
делах и духовных подвигах настолько, что вошёл в
историю как Николай Чудотворец. Один человек
смог со временем создать мировую традицию
добра, которую теперь продолжаем и мы.
Благотворительный фонд «Славянский купол» и
Религиозный центр организации объявляют о сборе
материально-финансовых средств для подопечных
«Поступа» в детском доме Переяслав-Хмельницкого
района (с. Цыбли). На сегодня это 30 детей.
Приветствуются сладости (с длительным сроком
хранения), детские книги, одежда, игрушки, наборы
для рисования, детские конструкторы, настольные
игры, миниатюрные радиопроигрыватели и т.п. Бывшие в употреблении предметы в хорошем состоянии
также принимаются. Кроме того, Вы можете написать
поздравительное письмо ребенку, который получит
Ваш подарок, и даже лично вручить его.
Подарки и открытки-поздравления будут торжественно преподнесены детям 19 декабря в их интернате. За дополнительной информацией, для передачи
вещей или денежных средств, обращайтесь к президенту «Славянского купола» Марине Стоян (тел. 063
4281996), к соучредителю фонда Игорю Костину (тел.
067 9358716) или к координатору Религиозного центра
Ивану Савченко (тел. 067 4071484).

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