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«ПОСТУП»: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
Два года назад в газете «Поступинформ» № 288 были опубликованы принципы, по которым
живет и работает общественная организация «Поступ». Сейчас происходит ревизия деятельности «Поступа», мы ищем оптимальные пути дальнейшего развития. Принципы наши тоже подверглись корректировке и усовершенствованию, поэтому мы публикуем их в новой редакции.
Принцип демократичности:
ОБЩИЙ ПРИНЦИП
члены организации равны между собой (нет наВ общественной организации «Поступ» все делается
исключительно в рамках Закона и того, что не проти- чальников и подчиненных, есть только правила). Реворечит ему. Главный Закон – Конституция Украины. шения принимаются большинством, принятые
решения обязательны для выполнения.
ВНУТРЕННИЕ ПРИНЦИПЫ
Принцип защиты:
Принцип Минимального участия:
нарушение законных прав и свобод любого члена оркаждый член общественной организации «Поступ»
ганизации означает нарушение прав и интересов самой
обязан соблюдать три пункта:
1. Регулярная, раз в месяц (до 10 числа), уплата организации. Но организация не решает личные прочленских взносов. Для работающих – 20 грн., для не блемы члена организации вместо него. Организация поработающих и студентов – 10 грн. Авансовая уплата могает (является инструментом), но не заменяет собою
то, что должен сделать человек для себя сам.
членских взносов не допускается.
2. Обязательное обеспечение информационной связи
Принцип сотрудничества:
с организацией, то есть обязательное подтверждение по«Поступ» сотрудничает с любыми легальными орлучения каждого номера газеты «Поступинформ».
3. Личное присутствие на Общих собраниях организации. ганизациями, политическими партиями, государстОбщие собрания проводятся, как правило, один раз в год. венными учреждениями, а также отдельными
За несоблюдение Принципа Минимального уча- гражданами. Главный критерий сотрудничества – построение Гражданского государства.
стия член организации подлежит исключению.
Принцип Минимального участия является переПринципы корпоративной культуры:
ходным к Принципу Оптимального участия.
1. Все члены организации единомышленники и соратники.
Принцип Оптимального участия («3+1»):
2. Инициатива в интересах организации одобряОтимальное участие – это форма участия, при которой член организации «Поступ» берет на себя и вы- ется и поддерживается.
3. Соблюдается золотое правило нравственности:
полняет дополнительные обязанности (задачи) сверх
«Поступайте по отношению к другим так, как вы хотели
Минимального участия.
Минимальное участие члена организации «Поступ» бы, чтобы другие поступали по отношению к вам».
4. Все точки зрения имеют право быть озвученными.
обеспечивает существование организации, а Опти5. Все придерживаются цивилизованных правил
мальное – ее развитие!
дискуссии:
- слушать других не перебивая;
Принцип лидерства:
- не говорить слишком долго и слишком часто;
член «Поступа» имеет право на свободу действий и
- в споре не переходить на личности.
приоритет в рамках выбранного направления деятельно6. Критика носит конструктивный характер.
сти, которое он координирует. При этом он несет ответственность за выполнение взятых на себя обязательств.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
На засіданні Громадянської Ради, що відбулося
4 квітня 2012 року, до складу Ради було прийнято
ГО «Команда за своїх». Також вирішено за невиконання пунктів регламенту Ради 2.4 та 2.6 призупинтити членство у Громадянcькій Раді ГО «Кияни,
об’єднуємось!». Також вирішено на наступному засіданні Ради обговорити питання розвитку Ради.
Були присутні члени Ради: від ГО «Поступ»
Д. Чубко, М. Твердохліб, Г. Руденко; від КМО ВГО
«Громадянська позиція» О. Черниш; від ГО «Команда
за своїх» С. Стеценко, О. Таран; від ГО «Діловий
союз України» Л.Грушевий; від партії «САМОВРЯДНА
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» В. Бичихін; від ВГО «Асоціація членів громадських рад України» О. Єскіна.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 11 квітня заплановано робочу нараду за
темою «Вибори-2012: стратегія та тактика організації «Поступ».
• Стратегія і тактика піару «Поступу». У рамках ревізії та перезавантаження діяльності організації, на 18
квітня заплановано провести дискусію з цього приводу.
• «ЗАХИСТ» – як захищати свої громадянські
права за допомогою громадської організації. Про це
– 25 квітня.
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»)

Нема нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. Василь Симоненко
АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
«Величну мету не втілити дрібними,
навіть хорошими справами», – довелося не раз чути від деяких запеклих
громадських активістів про їхню (і більшості громадян) недовіру до політиків і
до політики, про необхідність змінювати суспільство
України не політичними, а громадськими засобами. Мовляв, політика є брудною справою, яка порядним людям
неприйнятна, тому вони побудують справедливе суспільство через громадську діяльність. Багато хто спеціально
наголошує: «Ми – не партія, ми – громадська організація.
Ми не займаємося політикою - ми займаємося громадською діяльністю, конкретними справами».
Здебільшого, така громадська діяльність полягає у
різних просвітницьких проектах, у письмових вимогах

до органів державного управління і місцевого самоврядування надати інформацію або вчинити певні дії, у
проведенні мирних зібрань (мітингів, демонстрацій, пікетів) з висловлюванням протесту. З різних боків лунають заклики вийти і через акцію протесту захистити
від забудови певну територію, допомогти постраждалій
від несправедливих або злочинних дій можновладців
людині, примусити прийняти або навпаки не приймати
певний нормативно-правовий акт. Чи можна такими
протестами змінити країну на краще? Чого взагалі
можна досягти завдяки таким протестам?
Таким протестом можна проголосити про незгоду з
діями можновладців. Але вони і без того знають про таку
незгоду. Вони знають майже все, що ми хочемо їм сказати, а ми знаємо майже все, що вони можуть нам відпо-

вісти. Таким протестом можна привернути увагу незначної
кількості людей – тих, хто безпосередньо побачить і почує
– до події. Але завдяки сучасним можливостям обміну інформацією, зокрема соціальним мережам і електронним
засобам масової інформації, можна привернути увагу і
проінформувати набагато більше людей. У порівнянні з
можливостями електронних мереж – інформаційна ефективність мирних зібрань виглядає сумнівною.
Організаційного розвитку такі дії, зазвичай, також не
дають. Навіть у разі добровільної безоплатної участі
людей здебільшого приходять одні і ті ж, котрі давно і
добре один одного знають. Масового залучення до активної громадської діяльності нових людей через такі заходи не відбувається. Часто вимогою ініціаторів мирних
зібрань до учасників такої акції є відсутність символіки
партій чи інших об’єднань громадян, відмінних від ініціа(Продовження на стор. 2)
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НАМ ПИШУТЬ

ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(Початок на стор. 1)

лом для вибуху насильницьких дій суспільства проти
можновладців, тому влада змушена була реагувати
швидко і показово. Можливість такого прецеденту
усунена, до організованих системних дій із захисту
своїх прав, свобод і законних інтересів жодна з громадських сил сьогодні не готова як організаційно, так
і ідеологічно.
Що ж маємо у результаті? Результат невтішний.
Більше двох десятків років діяльності громадських організацій, тисячі громадських організацій, тисячі реалізованих громадських проектів, тисячі акцій протесту.
Громадські активісти час від часу захищають маленькі
клаптики території від забудови, в цей час олігархи спокійно привласнюють сотні квадратних кілометрів землі.
Громадські активісти час від часу захищають від несправедливого суду окремих громадян, в цей час державна репресивна система на службі олігархів руйнує
життя сотень тисяч людей. Громадські активісти час від
часу розв'язують локальні проблеми, водночас проблеми всього суспільства поглиблюються. Весь цей час
Україну руйнують олігархічні клани, і весь цей час громадський галас для них ніщо.
Я не є противником громадських організацій. Навпаки, намагаюся брати активну участь в громадській
діяльності. Але розумію – це лише локальні дії, котрі
не мають вирішального впливу на розв'язання найважливіших проблем українського суспільства.
Громадянам слід зрозуміти, що маленькими
справами великої мети не досягнути, що дієво
вплинути на владу можна лише в один спосіб –
самим стати владою. Для цього слід вирости із формату громадських об’єднань до згуртованої і дієвої політичної сили, вирости самим знизу через
самоорганізацію на спільних світоглядних засадах заради досягнення спільної мети. Не чекайте на порятунок від чергового самопроголошеного «лідера», котрий
збирає людей на свої заходи за плату. Самі беріть активну участь у політичній діяльності! Йдіть у політику,
знаходьте і підтримуйте своїх лідерів, обирайте їх до
рад усіх рівнів – від Верховної Ради України до районної і сільської рад, утворюйте організації самоврядування населення.
Зараз ми з дружніми об’єднаннями громадян робимо саме це у Дарницькому районі Києва. Хто готовий долучитися – запрошую.

торів. Вочевидь, причиною такої вимоги є відсутність у
ініціаторів чисельної згуртованої організації і прагнення
використати сторонніх учасників для надання суспільної
вагомості організаторам події.
Дуже часто такі заходи не призводять до того результату, котрий був проголошений їхньою метою –
досягти, захистити. Заходи, котрі не досягли проголошеної мети, є шкідливими, оскільки призводять до
зневіри потенційно активних громадян у можливості
досягати результатів через громадянську активність.
У якому разі такі заходи можуть бути дієвими, досягати своєї локальної мети? Лише тоді, коли хтось із можновладців також зацікавлений у такому результаті.
По-перше, у разі зацікавленості певних владних сил використати певні заходи для досягнення переваг у внутрішній боротьбі. Оскільки влада не є монолітною, таке
може статися. По-друге, коли такі заходи спеціально організовані або спровоковані можновладцями для досягнення власних цілей, які можуть бути невідомі більшості
учасників і навіть організаторів заходів. По-третє, якщо
протест не зачіпає інтересів всієї системи, а висловлюється проти конкретної дії окремого можновладця, система може пожертвувати цим можновладцем заради
зменшення локальної соціальної напруги. В результаті,
громадяни задоволені, нібито досягли успіху, одного чиновника замінили іншим (або наклали службове стягнення), система діє далі. Все це удаваний успіх для
громадян. Насправді це успіх системи, яка дала можливість населенню «випустити пару у свисток», перевела
увагу активних громадян з принципових, вирішальних
завдань на часткові, містечкові проблеми. Небайдужі
громадяни витрачають власний час і сили на наслідки
замість причин, а система впевнено і нахабно функціонує далі за своїми правилами.
Всім активним громадянам слід нарешті усвідомити просту річ. Досягають реального результату
лише громадські акції, котрі являють безпосередню
загрозу можновладцям, коли ці можновладці відчувають, що люди готові до масових дій, що такі дії завдадуть суттєвих відчутних втрат їм особисто. Реакція
влади на злочин проти померлої Оксани Макар була
швидкою лише через готовність значної кількості
людей самим покарати не лише злочинців, а й чиновників, котрі повинні розслідувати справу і прий- Святослав Стеценко, член ГО «Поступ», саняти справедливе, з позиції громади, рішення. Цим мовисуванець на виборах до Верховної Ради
міг бути створений прецедент народного суду і на- України у Дарницькому районі м. Києва
родного покарання. Такий прецедент міг стати запаРЕЛІГІЯ І СУСПІЛЬСТВО

ПІСТ – НЕ ЛИШЕ УТРИМАННЯ ВІД ЇЖІ
У суспільства та певної частини
священства завжди існувало прагнення якомога спростити релігійні
традиції. Зокрема, у XVI сторіччі за
власні переконання, засновані на Біблії та вченні святих отців, видатний богослов Максим Грек провів у
монастирському ув’язненні близько 30 років (до кінця
свого життя). На сьогоднішній день його вважають
одним зі стовпів православної культури.
Максим Грек стверджував, що піст перш за все
стосується не шлунку, а душі людини. Віруючі можуть

їсти м’ясо в піст, насамперед якщо вони хворіють або
залучені до тяжкої праці, перевтомлені тощо. Але над
досягненням чистоти свідомості та бездоганності
душі вони мають працювати постійно, особливо під
час «містичних» періодів часу, таких як християнські
свята. В цьому полягає радикальна відмінність «віри
внутрішньої» від «віри зовнішньої».
Напередодні свята Великодня, особливо в
останній тиждень перед цим величним святом, ми
рекомендуємо Вам приділити більше часу собі,
своєму внутрішньому світу. Спробуйте зануритися

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб цей Ваш
День завжди був важливим святом для
близьких, колег і навіть сусідів!
Крячека Михайла Олександровича – 8 квітня
Савченко Лілію Вікторівну – 8 квітня
Солодкого Сергія Миколайовича – 8 квітня

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО
Даю уроки английского языка. Устный,
грамматика. Учитель-методист после стажировки в США и Великобритании.
Телефоны: дом. 044 403 7224, моб. 0672872759, с 08:00 до 22:00.
Вера Валериевна Клименко.

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
квартир, домов под ключ! Работают профессионалы, 15 лет опыта, наличие рекомендаций и благодарностей! Киев и Киевская обл.
Тел. 096 498 4362, 097 399 3500.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 7, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 2 КВІТНЯ 2012 РОКУ
На засіданні були присутніми 10 членів Виконкому
(при кворумі 9): Лисаченко А., Мотузка І., Сметаненко А., Твердохліб М., Чубко Д., Шевченко В., Костін І., Кравченко О., Соколов К., Ткаченко І.
Були відсутніми за об'єктивних обставин: Солодкий С.,
Доненко Т., Нестеренко О., Троянова-Малош Н.,
Зінган О., Замурій Л., Когут Р.
Секретар засідання: Сметаненко А.
Головуючий: Твердохліб М.
Була присутньою представник Редакції газети «Поступінформ» – Сауляк С.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. Відкрити Громадянську Справу щодо захисту
прав члена ГО «Поступ» В. Виговського.
2. Визначити темою Громадянської Середи,
25.04.12: «Вплив громадськості як механізм захисту інтересів громадян».
3. Встановити циклічну форму роботи в соціальній
мережі «Однокласники».
4. Продовжити розгляд питання про залучення нових
членів ГО «Поступ» на наступному засіданні Виконкому.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 23 квітня 2012 року.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
у глибини власної душі та відповісти на запитання:
«Для чого я живу?», «Що зробить мене більш щасливим?», «Як я хочу змінитися?». Піст – час для
переосмислення самого себе з точки зору безсмертя власної сутності. Не забувайте про вічність, і вона не забуде про Вас…

Михайло Марченко, член ГО «Поступ»

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