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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА

ИДЕИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ
Идеи всегда рулили в обществе. И логом успеха будет участие каждого человека в жизни
обществом. И только светлые идеи, общества и государства.
наполняя человека энергией созидаДля того чтобы создать наилучшую схему функциония, приносили непостыдный для по- нирования гражданского общества, разработать мехатомков результат. Примеров тому низм управления (лучше сказать – влияния), доступный
много, хотя людям и свойственно с каждому гражданину, необходимо уже сегодня дейлегкостью ломать, отказываясь от наработанного годами, ствовать сообща. Нужны люди, которые смогут объяси с сожалением смотреть в прошлое, после того, как нить заинтересованному большинству, как именно
пройдет эйфория разрушения. После утраты достояния можно влиять на жизнь государства и жизнь в государпредыдущих поколений и десятков лет развития, вновь стве. Нужны люди, способные адаптировать уже провеначинаются поиски пророка, которого, как известно, в ренные тезисы гражданского общества к нашей стране
своем отечестве найти трудно. Спираль развития пошла в ее нынешнем статусе, к украинской ментальности,
на новый виток, а «опыт – сын ошибок трудных», так и не учитывая международную обстановку, сложившуюся вопобедил узколобую привычку пускать все на самотек и круг Украины, кризисные явления и ряд других фактоудивляться потом, почему все не так.
ров. Нужны люди, способные продуцировать новые
Мы снова вынуждены искать того, кто воплотит наши идеи, способные действовать.
чаяния в жизнь. Слава Богу, в идеях недостатков не исЭто все относится к кажпытываем. Очередные поиски достойного поли- дому украинцу, потому что
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Раньше мы сокрушались о том, что у нас любая хорошая
идея усилиями чиновников приобретала уродливые
формы. Теперь мы уверены в том, что никакие здоровые
для общества идеи элита не допустит к реализации, потому что они очень уж идут вразрез с ее частно-олигархическими интересами.
Вот и остается у нас из девственно-нетронутого,
только идеи. Да, их эксплуатируют, ими манипулируют,
но пока идею не внедрили, можно считать ее чистой. Мы,
собственно, хотим, чтобы идея гражданского государства, которую пропагандирует общественная организация «Поступ», пока она не извращена чиновничьим
своеволием, легла в основу жизнепонимания ныне живущих украинцев и стала основой украинской государственности на деле, а не очередным задекларированным
лозунгом. Гражданское государство можно развивать поразному: «сверху» усилием политической воли или
«снизу» массовым движением. В том и другом случае за-

НОВИНИ «ПОСТУПУ»
До лав ГО «Поступ» вступили Марущак А.Т. і
Вишнівська Н.М. Станом на 21 червня 2012 року в
організації 231 особа.

Громадянські середи
На Громадянській середі, 20 червня ц.р., було
визначено, що інтернет-сайт ГО «Поступ» повинен
виконувати
функцію
популяризації
ідеї
Громадянської держави, та доступно роз’яснювати
конкретні завдання та діяльність ГО «Поступ».

Skype-конференція
з регіонального розвитку
На конференції, що відбулася у четвер 21 червня,
запропонували запрошувати на скайп-конференції
представників центрів активності ГО «Поступ»:
«Поступінформу», Порталу, Соц.мереж, PR, Ідеології,
Кадрів. При цьому представники регіонів можуть
знайомитися одночасно з усім активом організації і
отримувати більш детальну картину діяльності
організації. Обговорення пропозиції вирішено
провести у групі «Поступ-координація» на Фейсбуці.
На четвер, 5 липня ц. р., на 19:00, заплановано
наступну Скайп-конференцію. Усім, хто бажає взяти
участь у заході, звертатися до Ігоря Мотузки (Тел.:
050 150 9042, imotuzka@gmail.com).

слагают. И, в конце концов, надо же во благо использовать то, о чем гласит пословица – «где два украинца, там КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
три гетьмана». Не все ж гетьманы только болтали о «неГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
гараздах», но и правили неплохо в сложных росийско-ту• Як захищати свої громадянські права за допорецко-польских условиях, в сражениях побеждали,
могою ГО «Поступ»? Про це у середу, 27 червня.
хитрющими были, но храбрыми какими, умными и глав• На 4 липня 2012 року намічено робочу зустріч
ное – жизнелюбивыми: любили и женщин, и погулять, и
з узгодження тактичного плану ГО «Поступ» та ходу
«ридну неньку Украину прославлять»! И если нас кто-то
його реалізації.
попрекнет нашими украинскими качествами, то это проГромадянські Середи, які проводить ГО
сто люди, не желающие понимать и знать, как досталась
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
и на чем строилась наша молодая украинская государдоля України. Приходьте та приводьте друственность. Мы долго к ней шли и, благодаря этому сазів і знайомих!
мому украинскому менталитету, получили то, о чем
Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
мечтали наши мудрые предки. Распорядиться сразу праза адресою: Київ, вул. Велика Васильківська,
вильно таким сокровищем оказалось сложно. Но мы стребуд.57/3, товариство «Знання України», кімн. 317
мимся построить общество, где при желании (читай –
або 318 (біля ст. м. «Олімпійська»)
при отсутствии лени), каждый сможет жить достойно:
Наталья
Сергиенко, журналист «Поступинформа»
сильное гражданское общество – сильное гражданское
государство – сильная Украина!
ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ – 2012
здатні побачити загрози, що невідступно насувається? Очевидно, що не хочуть бачити.
Безумовно, ми воліємо обрати цивілізований шлях
вернення до цілком скомпрометованої старої електоральної системи, що призначена сфальшувати ре- чесних прозорих виборів. Ми хочемо побачити у Верзультати волевиявлення виборців, особливо у ховній Раді людей із незаплямованою репутацією, патмажоритарних округах - все це може призвести до ріотів своєї Вітчизни. Але чи мають можливість такі
достойники подолати вибудовані за всі роки незалежновибуху народного гніву і революційних виступів.
Важко зрозуміти, чому ті, хто нині так рветься збе- сті технології підтасовок та підкупу і перемогти в округах?
регти свою владу, не бачать цієї сумної перспективи. На жаль, практично це неможливо, бо чесні люди зазвиНевже награбовані гроші, за які вони мають намір ку- чай не мають ані достатньо великих грошей, ані коруппити собі голоси зубожілого населення, огороджені ційних чи то кримінальних зв’язків. Така ж ситуація і з тою
парканами вілли і броньовані автомобілі настільки ви- частиною депутатів, що йде до влади за партійними спикривили їхнє уявлення про життя в Україні, що вони не
(Продовження на стор. 2)

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ЧИ ЄДИНИЙ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР?
В жодній цивілізованій країні питання виборів не поставало у такій гостроті, як зараз в Україні. Дії нинішньої
влади (в тому числі і нинішньої опозиції) спонукають народ до здійснення
свого виборчого права не лише як
чергової нагоди для зміни уряду чи складу парламенту,
але як вибору подальшої долі нашої держави.
Провали у внутрішній і зовнішній політиці, прикриті
фіговим листком мовного законопроекту Ківалова-Колісніченка, згортання демократії і, як наслідок, по-
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ЧЕРГОВІ ВИБОРИ
ЧИ ЄДИНИЙ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР?
(Початок на стор. 1)
сками. Ми бачимо, як на наших очах десятки і сотні мільйонів умовних одиниць витрачаються на пропаганду абсолютно не існуючих «партій» і їхніх безпринципних
лідерів, які з надзвичайною легкістю перебігають з одного політичного проекту до іншого. Але ми не бачимо і
не можемо впливати на кандидатський склад цих «партій». Сумнівно, що в цих списках фігурують люди, які
прагнуть до жертовної праці на благо України.
Що потрібно зробити аби цивілізований шлях
зміни влади міг стати ефективним? Для цього не
треба вигадувати нічого надзвичайного. З цими гаслами йшла на вибори й нинішня владна команда, але
не виконала своїх обіцянок. Пропорційна система з
відкритими регіональними списками могла б максимально забезпечити відповідність результатів виборів народним прагненням і дуже змінити обличчя
наших владних інституцій. Саме тому такий «не прагматичний» законопроект і не був прийнятий.

Однак наші прагматики і реалісти забувають, що
історію творять якраз ентузіасти, і що на цей раз вони
можуть не віддати результатів своїх революційних досягнень до їхніх рук, як це сталося після Майдану, а
висунуть нових лідерів. Сама ж революція може виявитися не такою оксамитовою та елегантною.
Нам кажуть: революція – це кров і жертви. Ніхто такого не хоче. Тоді нехай нинішні «господарі життя» пояснять це чорнобильцям і афганцям, позбавленим
найменших пільг; підприємцям, у яких відбирають бізнес і душать податками; шахтарям, які вмирають під
землею, не заробивши нічого для своїх сімей; одиноким старшим людям, які не можуть вижити на свої голодні пенсії; тим, чиї рідні і близькі гинуть внаслідок
мисливських, автомобільних чи сексуальних розваг різноманітних «недоторканих» та їхніх діток-мажорів;
людям, яких закатували в міліцейських відділках чи засудили безвинно у продажних судах. Їм чого боятися?
Яку кров вони ще не віддали?
Ніколи Україна не стояла ще так близько до народного вибуху, як напередодні цих виборів. Дай
Боже, щоб це зрозуміли ті, від кого залежить зараз

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб Ваші найзаповітніші мрії стали планами, а плани
реалізовувалися!
Груздову Марину Володимирівну – 24 червня
Іваненко Зінаїду Василівну – 24 червня
Федосенко Надію Миколаївну – 24 червня
Замілюхіна Валентина Вікторовича – 25 червня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які хворіють або вирішують складні життєві ситуації - успішно подолати усі перепони!
мир і спокій. Нехай не пробують тягти за тонку волосинку людського терпіння і не думають, що розділивши народ за мовною або релігійною ознакою,
натравлять одних на інших. Навпаки, отримають відсіч і від тих, і від інших.
Сподіваймося на краще і будьмо готові до всього!

Петро Циганко,
Голова Ліберальної партії України,
член ГО «Поступ»

ТОЧКА ЗОРУ

УКРАИНЕ НУЖЕН СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА
Я давно собиралась написать в
«Поступинформ» о своих взглядах.
Еще не являясь членом общественной организации «Поступ», я видела в ней много единомышленников и с глубоким уважением
воспринимала организованность структуры. Я отношу
себя к оппозиции. Так сложилось, что на уровне Киева,
в частности, и Украины, в целом, я вижу иные пути развития государства, нежели правящая партия. Так же я
являюсь членом партии «Гражданская позиция» и разделяю взгляды Анатолия Степановича Гриценко.
В ближайшем будущем, вплоть до выборов Президента Украины, перспектив изменения ситуации в стране
к лучшему не предвидится. Мы погрязли в коррупции и
нет на политической арене того лидера и той схемы, которая позволила бы это изменить. Все упирается в нежелании людей, попавших к власти, строить сильное
государство, а в желании лишь набивать карманы, выстраивая несложные схемы обхода законов и Конституции. Отсутствует система правил и ограничений, единая
для всех. И именно это разрушает нашу экономику и за-

нужно возвращать деньги. Соответственно, у каждого
члена ГП есть довольно твердые моральные принципы, что в наше время редкость для партийных организаций. Я принадлежу к Совету Киевской
организации, а также руковожу районной Шевченковской организацией. Это дает мне возможность
вовремя отслеживать проблемы населения большей
части старого центра города и не только, и реагировать на них, используя средства масс-медиа, наших
юристов, человеческий фактор или депутатские запросы. Для решения любых проблем нам нужно
объединяться и использовать все возможные методы
действий, формировать свои порядки и вырабатывать правила, алгоритм будущего.
Для поднятия Украины как государства на мировой арене нужен системный подход и профессиональная команда. И, на мой взгляд, у «Поступа» есть
прекрасный базис, полагаясь на который можно вернуть украинцам веру в светлое будущее и построить
принципиально новое общество патриотов своей
державы, своей Украины.

тягивает кабальную петлю на шее украинского народа,
превращая всех граждан в должников Европы и мировых фондов. Наши дети и даже правнуки вынуждены
будут возвращать долги нации, в то время как виновники
этого будут почивать со своими активами в удобных им
уголках мира. Несправедливость преследует Украину с
момента ее образования. Возможно, наш менталитет
мешает нам организоваться и понять, что, так называемой, демократией вернуть экономику на рельсы развития не удастся. К власти приходят одни и те же лица,
которые показали себя не с лучших сторон, но мы все
продолжаем их выбирать под лозунгом «больше некого».
Я считаю, что сроки пребывания у государственно руля
следует жестко ограничить, ввести контроль общины над
ее представителями во власти, не допускать к верхам
людей, представляющих бизнес (поскольку им придется
возвращать вложенные средства) и выдвигать новые
лица, которые будут заинтересованы реализовать заявОльга Лысенко, член ГО«Поступ»,
ленные программы в полной мере.
Почему я состою именно в «Гражданская позиции» глава Шевченковской районной в г. Киеве
(ГП)? Ее не финансируют крупные олигархи, которым организации партии «Гражданская позиция»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

Список членів «Поступу», які у травні 2012 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 30 осіб)
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