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ДО ПОСТУПУ ЗВЕРТАЮТЬСЯ

ЗАЧЕМ МЫ ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕМ?
В Редакцию нашей газеты «Поступинформ» приходят электронные
письма, а также многим поступовцам
нередко задают вопрос: «А зачем вы
(общественная организация «Поступ») все это делаете?».
Дать ответ на этот вопрос Редакция попросила Максима
Твердохлеба, Председателя Совета «Поступа»:
– Когда я спросил: «Зачем давать ответ на очевидный
вопрос?» – то, как оказалось, этот «очевидный» ответ
очень даже актуален. Оказывается, есть много людей в
нашем обществе, которые, узнав о поступовской деятельности, этот вопрос все-таки задают. Причем практически все эти люди недовольны страной, в которой живут.
Парадокс? Давайте немного разберем эту ситуацию.
Для начала разумно будет, наверное, ответить на другой вопрос: «А что же мы такого делаем?» Отвечаем.
Мы, то есть общественная организация «Поступ»,
поставили себе цель построить в Украине новое государство – Гражданское государство, в котором будет
комфортно жить большинству населения. И которое
должно стать экономически передовым, с высоким
уровнем социальных стандартов и гражданских свобод. Вот, собственно, это мы и делаем.
После ответа на вопрос «что мы делаем?», публика делится на несколько категорий. Одна – высокомерно и нравоучительно язвит, что, мол, нашлись очередные
болтуны-спасатели. Вторая категория говорит примерно
так: «Все это бесполезно!» Они считают, что из страны
нужно уезжать, если есть возможность, а если возможности нет или нет, все-таки, желания, то нужно по макси-

ЭТАП 2. Создается идеологическая основа нового
Гражданского государства. Другими словами –
проект новой СИСТЕМЫ власти, который принимается всей командой за основу. За годы развития
нашей организации мы эволюционным путем уже
создали ядро нашей базовой гражданской идеологии, и оно основано на трех гражданских постулатах:
- каждый гражданин имеет право лично принимать
участие в управлении государством;
- каждый гражданин обязан лично либо через
представителя (делегата) принимать участие в делах
управления своим государством;
- всё управление страной базируется на системе
гражданских советов, в которые депутаты делегируются, а не избираются.
По своей сути такая форма правления имеет еще
и другое название – народовластие.
Указанные постулаты дают основу для того, чтобы
были сделаны коренные реформы в экономической
сфере и сфере наведения порядка в стране. Именно при
Гражданском государстве построение сильной экономики на основе малого и среднего бизнеса становится
реальностью. Только при такой сильной экономике возможно улучшение жизни «уже сейчас», т.е. примерно в
течение пяти лет от старта реальных экономических реформ. Мы беремся утверждать, что после успешного
проведения экономической реформы на базе идеологии Гражданского государства уровень жизни населения в стране увеличится минимум в три раза.
ЭТАП 3. Материализация идеи. Все, что красиво говорится, останется только на бумаге и никогда не воплотится в жизнь, если идея не овладеет народными массами.
Это самый важный этап с точки зрения практиче-

Что такое инициатива? Это то, что человек делает так, как надо,
хотя его об этом не просят. Элберт Грин Хаббард
муму создать свой «островок» относительного
благополучия в общем море цинизма, социальной несправедливости и неустроенности. Есть и такие, которые
говорят, саркастично улыбаясь, примерно так: «Молодцы!
Делайте…», и уходят после этого дальше, по своим делам,
бороться за возможность умереть не сильно бедным. А
есть и такие, которые задают вопрос: «А КАК?»
Да, действительно. А как же, на самом деле, мы
собираемся достигнуть вот этой нашей цели-мечты?
Учитывая, что все другие уже разбежались, то
оставшимся товарищам, которые все-таки поинтересовались, как же мы все это сделаем, мы объясняем
наш путь. Для понимания он не очень сложный.
Кроме того, тут мы не изобретаем велосипеда, и
имеется положительный исторический опыт человечества в достижении успеха именно таким методом.
ИТАК, ПУТЬ ПРИМЕРНО ТАКОЙ.
Схема классическая:
ЭТАП 1. Формируется команда, для начала
можно даже и на уровне 10 человек, которые имеют
желание изменить к лучшему свою страну. Далее,
естественно, команда должна расти, как количественно, так и качественно. Наша поступовская команда сформирована и работает уже давно,
необходим только ее дальнейший рост.

ской реализации задуманного. Цель может быть
сколь угодно прогрессивной и решимость достижения этой цели также высокой, но достигнуть ее
можно только при условии поддержки большинством
населения страны. И не просто поддержки, а осознания народом того, что это единственный путь к
нормальной жизни в нормальной стране.
Данный этап можно преодолеть только путем создания массовой организации. В условиях Украины мы
должны построить дееспособную организацию с численностью около 100 тыс. человек. Такое количество членов
организации даст возможность сформировать команду
управленцев нового типа, которые, собственно, и будут
реально строить новое государство. Нужно акцентировать внимание на то, что нужно не 100 тысяч заявлений о
вступлении в организацию, а реальных людей, которые
будут разделять гражданскую идеологию. И это все при
поддержке большей части всего украинского народа, т.к.
даже 100 тыс. сами по себе ничего сделать не смогут в
многомиллионном государстве.
ЭТАП 4. После получения поддержки народа и создания массовой организации, смена системы власти и
построение Гражданского государства становится
чисто технологической задачей. Когда весь народ осознает, что нет другого пути к процветанию, кроме как
Гражданское государство, то изменить дальнейший ход
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Новини «Поступу»
Зі складу ГО «Поступ» за регулярну несплату членських внесків виключено Олексієнко В.М. та Хараїм Н.М.
До лав «Поступу» вступили Лисенко О.Г. (рек. М. Твердохліба) та Заярна А.М. (рек. Д. Чубка). Станом на 17
травня 2012 р. у ГО «Поступ» 228 осіб.
Громадянська середа 16 травня
Відбулось обговорення Концепції земельної реформи, запропонованої членом ГО «Поступ» Дмитром Філіпчуком. Погляди учасників Громадянської
середи на деякі з положень презентованої Концепції розділились. Суть Концепції:
1. Негайне скасування мораторію на продаж
землі сільськогосподарського призначення.
2. У той же час, право на викуп землі у населення
має належати виключно державі.
Skype-конференція з регіонального розвитку
У четвер, 24 травня, з 18:30 до 19:30 відбудеться чергова скайп-конференція з питань регіонального розвитку.
Усім, хто бажає взяти участь у заході, звертатися до
Ігоря Мотузки (Тел.: 050 150 9042, imotuzka@gmail.com).
Громадянська Рада
На засіданні Ради, 16 травня 2012 року, обговорювалися питання розвитку Ради та інші організаційні питання. Вирішено: призупинити членство у
Раді профспілки «Народна Солідарність»; групу Громадянської Ради на Фейсбуці зробити відкритою.
На засіданні були присутні представники КМО ВГО «Громадянська позиція», ГО «Поступ», політичної партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» , ВГО «Асоціація членів
громадських рад України», Асоціації «Зелений світ», ГО «Діловий союз України», ГО «Команда за своїх». Гості: представники ВГО «Студентська республіка», ГО «Кияни для
киян», правозахисної групи «Варта», партії «Батьківщина».

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• «10 років, скільки ще?» – продовження обговорення – 23 травня.
• Як користуватися механізмом захисту «Поступу»? Про це на робочій нараді 30 травня.
• Продовження обговорення стратегії і тактики
піару ГО «Поступ» заплановано на 6 червня.
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»)
истории уже никто не сможет. Причем не следует заблуждаться, решить нашу задачу может не «майдан», к
чему периодически некоторые товарищи призывают, а
именно осознание большинством народа сути проблемы и пути ее решения. А «майдан» возможно, и потребуется, если правительство станет на путь реакции,
и не будет воспринимать волю народа по установле(Продолжение на стр. 2)
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«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ДО ПОСТУПУ ЗВЕРТАЮТЬСЯ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
ганизация?
- как депутаты будут делегироваться, а не избираться? з Днем народження і зичить, щоб кольори ва(Начало на стр. 1)
- на основании чего был сделан вывод, что после ус- шого життя були яскравими та гармонійними!
нию нового гражданского порядка.
пешной экономической реформы и переориентирова- Амосова Олега Євгеновича 18 травня
Все. Вот смысл нашей работы. И наша задача – искать ния экономики страны на экономику преимущественно Тартаковського Сергія Валерійовича 19 травня
тех, кто согласен с нашим подходом и объединяться с малого и среднего бизнеса, рост благосостояния уве- Лисаченко Анну Віталіївну 21 травня
ними в одну мощную силу в масштабах всей страны.
личится минимум в три раза за пять лет?
Маслієву Тетяну Миколаївну 21 травня
Но мы не ответили на вопрос: зачем мы все это делаем?
Никто не спорит, все указанные вопросы требуют
Честно говоря, вопрос вообще-то странный. Пой- ответа. И эти ответы будут подготовлены, обгово- Мотузку Ігоря Володимировича 21 травня
дите, задайте вопрос любой маме, зачем она забо- рены на Гражданских средах и доведены до сведе- Поліщука Вячеслава Івановича 23 травня
Ничай Людмилу Романівну 23 травня
тится о своем чаде? Как эта мама на вас посмотрит? ния общественности.
Вот и мы считаем данный вопрос неуместным! И если
какой-то человек задает такой вопрос, то он, либо проПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»
вокатор, либо не вышел из детского возраста. Это
единственный вопрос, на который ответ дан самой при- ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП» З ПРИВОДУ ВИМОГИ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ НИЗКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
родой человека – НАДО! Нам нужна сильная страна,
КРАЇН ДО КЕРІВНИЦТВА УКРАЇНИ ЗВІЛЬНИТИ Ю. ТИМОШЕНКО, Ю. ЛУЦЕНКА ТА ІНШИХ
счастливый, здоровый, богатый и многочисленный народ!
Останнім часом у багатьох засобах масової інформа- ставляє інтереси та об’єднує представників сеВедь все-таки кто-то должен начать это делать, вот ції з'являються заяви високопосадовців деяких Євро- реднього класу в Україні, вважаємо такі висловлюмы и делаем.
пейських країн, в яких вони вимагають від керівництва вання представників Європейських держав
України негайно звільнити Ю. Тимошенко, Ю. Луценка та неприпустимими та втручанням у внутрішні справи
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
інших, так як вважають їх політв'язнями. У випадку не ви- України. Адже ізоляція України нанесе великої шкоди
Когда данная статья готовилась, мы попросили конання їхніх вимог, вони закликають Європейське спів- саме простим українцям, а не олігархам при владі.
разных людей прокомментировать ее.
Разом з тим, ми вважаємо, що переслідування
товариство ізолювати Україну від зовнішнього світу з
Получили опять ряд вопросов, вот примерно, та- усіма випливаючими з цього наслідками.
таких громадян як Ю. Тимошенко, Ю. Луценко відкого содержания:
Ми, громадська організація "ПОСТУП", яка пред- бувається саме з політичних причин.
- каким образом будет создаваться массовая ор-

ЗАЧЕМ МЫ ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕМ?

ТОЧКА ЗОРУ / ПОГЛЯД ЗОВНІ

ЯК НА МЕНЕ, ЧАС ВИЗНАЧАТИСЯ!
ДУМКИ ПІСЛЯ ЗНАЙОМСТВА З ГО «ПОСТУП»
Варто відразу визнати, що на фоні
199 політичних партій та більш, ніж
3500 громадських організацій, які існують на сьогодні в Україні, перші враження від об’єднання «Поступ» – дуже позитивні.
Перш за все, добре, що об’єднання позиціонує себе
саме як громадянське, а не громадське, хоч може і не
всі відчувають суттєву відмінність цих понять.
По-друге, принципово важливо, що не ставиться
завдання виховувати та перевиховувати народ з
метою «підйому» його свідомості до рівня вимог громадянського суспільства, що, як на мене, є абсолютною утопією, а пропонується знаходити та відбирати
вже існуючих людей (хоч і не численних) з активною
громадянською позицією для подальшого їх організаційного поєднання з метою інтеграції їх зусиль.
І третє, на мою думку, дуже важливо, що організація
вже є багатогалузевою, а не вузько професійно чи політично орієнтованою. Я вже чув про бізнесово-економічний,
благодійний, юридично-правовий, фінансово-кредитний,
інформаційний, організаційно-об’єднавчий та ін. напрямки
діяльності, котрі реально функціонують, мають певний
практичний досвід роботи та власних енергійних лідерів.
Цей перелік, як на мене, має необмежене поле для розвитку в інших напрямках, як то: культорологічно-мистецькому, оздоровчо-спортивному, патріотичного виховання,
тощо, створюючи міцний фундамент для майбутньої масової громадсько-політичної сили.
Головним же здобутком та «капіталом» ГО
«Поступ», на мій погляд, є наявність значної
кількості молодих, професійних, внутрішньо
мотивованих та перевірених часом, енергійних громадян – членів організації, об’єднаних
спільною ідеєю та метою.
Але ось, саме з ідеєю та метою, як на мене, і на-

на всі можливі запитання потенційних виборців. Таке
завдання можна вирішити лише виклавши цю ідеологію не у вигляді звичних «політологічних словесних конструкцій», а у вигляді детально розробленого проекту
«Громадянська Україна».
Цей проект має давати вичерпну відповідь на просте,
здавалось би, запитання, але яке в Україні ніколи ніким
дотепер не ставилося: «Як можна і треба організувати достойне життя 45 млн. громадян України
на 603 тис. кв. км території їх власної держави,
спираючись на власний же реальний людський,
економічний та природний потенціал?»
3. Такий оригінальний підхід до ідеологічного та програмного наповнення діяльності громадської організації
дасть дуже потужний організуючий, пропагандистський,
а головне, технологічний результат в ефективному поширенні ідей «Поступу» та різкому збільшенні числа їх
прихильників в різних регіонах України.
В межах цього проекту мають бути напрацьовані
всі основні положення майбутніх конституційних,
освітніх, економічних, податкових та ін. реформ.
Цей же проект має стати програмою дій майбутнього уряду після приходу до влади, а це гарантовано станеться, якщо його ідеї – ідеї «Поступу»,
підтримає приблизно 15 мільйонів виборців. І, як на
мене, в такій постановці питання це реально.
І насамкінець, хотілось би почути міркування поступівців стосовно висловлених мною думок. Якщо
вони будуть сприйняті та визнані слушними (хоча б в
основному) – готовий приєднатися до ГО «Поступ»
та особисто організувати і методично забезпечити
роботу щодо їх втілення у життя.
Тож, на моє переконання, діяльність ГО
«Поступ» – це поступ до майбутньої сильної
України. Бо, як говориться: «Як не ми, то хто?
Як не тепер, то коли?»

став час визначитися чіткіше.
Десятилітній досвід діяльності «Поступу» в якості,
так званої, «каси взаємодопомоги» в різних важливих
для членів організації сферах їх життєвих інтересів,
дозволяє зробити два висновки.
Перший, що, як чомусь кажуть в Україні, «гуртом
добре і батька бити».
Другий, що більшість проблем, які заважають достойно жити Українцям, коріняться так високо, що
коли хочеш в них розібратися, то «доводиться так
сильно задирати голову, що аж шапка падає».
Іншими словами, прийшло розуміння, що локальними акціями місцевого характеру радикально покращити наше життя неможливо – настав час змінювати
всю систему державної влади в Україні, для чого необхідно гуртуватися в потужну політичну силу, а щоб стати
активним та ефективним «гравцем» в цьому процесі
«Поступ» має стати масовою громадянсько-політичною
організацією Всеукраїнського масштабу.
І тут, спираючись на власний професійний, життєвий та
певний вже політичний досвід, дозволю собі висловити
деякі особисті перспективні, з моєї точки зору, міркування.
1. Дуже вірно, що одна з головних ідеологічних
засад ГО «Поступ» «делегування депутатів, а не виборність» є абсолютно співзвучною сьогоднішнім світовим тенденціям розвитку меритократії (влади
гідних) на противагу популярним ще сьогодні поняттям «вульгарної демократії». Не впевнений, що будьякий прихильник такої демократії погодиться, щоб
його лікували не на підставі діагнозу кваліфікованого
лікаря, а на підставі діагнозу, схваленого загальними
зборами всіх працівників лікарні більшістю голосів.
2. Для завоювання масової Всеукраїнської підтримки
ідеологія «Поступу» має бути абсолютно оригінальною, Олександр Гнєдаш, аналітик, канд. техн. наук
як за формою так і за змістом і конкретно відповідати
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