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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

КАК ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ В «ПОСТУПЕ»
В соответствии с Уставом Общественной организации «Поступ» ее
руководящими органами есть
Общее собрание и Совет организации. Совет для решения текущих вопросов деятельности организации
может создавать Исполнительный
комитет организации – Исполком.
Создан Исполком «Поступа» 31 августа 2004 года. Главной задачей
Исполкома в соответствии с положением об Исполкоме есть создание
и поддержка организационных основ для выполнения общественной организацией «Поступ» программных задач. Но это есть юридическая сторона
вопроса. Практическая сторона немного отличается.
Естественно самым главным органом, принимающим решения в нашей организации, есть Общее собрание. Общее собрание – это высший руководящий
орган общественной организации «Поступ». Общее
собрание определяет основные направления деятельности организации, утверждает ее Устав и выбирает Совет.
Но, как известно, «Поступ» – это организация, которая отличается от других общественных организаций. «Поступ» – организация Гражданская. Поэтому
формальные положения, определенные Уставом организации, не могут полностью обеспечить необходимые для осуществления наших программных задач
механизмы принятия решений. Конечно же, мы ни в
какой мере не противоречим установленным законодательством и Уставом положениям.
Действительно, как и определено Уставом, текущие или оперативные решения принимаются в «Поступе» Исполкомом. Совет организации, по сути,
только утверждает эти решения.
Так как Общие собрания проводятся нечасто,
обычно один раз в год, и проводить их чаще не це-

лесообразно, т.к. это требует существенных организационных действий, то в «Поступе» регулярно, каждую среду, проходят открытые собрания для членов
и гостей организации. Это – Гражданские среды.
Именно на Гражданских средах принимаются решения, которые касаются непосредственно развития организации в направлениях, определенных решениями
Общего собрания.
Гражданская организация «Поступ», стараясь двигаться в ногу со временем, все чаще и чаще для решения своих организационных вопросов использует
современные средства коммуникации. Так, в последнее время, для координации своих действий мы
используем популярную социальную сеть – Facebook. Именно с этой целью была открыта группа «Поступ-координация», в состав которой входят только
члены организации «Поступ». На сегодняшний день
численность группы составляет примерно 50% численности организации. В данной группе происходит
активное обсуждение текущих вопросов развития организации, и группа стала неким виртуальным аналогом Гражданской среды. Именно поэтому,
решения, принятые в группе «Поступ-координация»
приравниваются к решениям, принятым на Гражданской среде.
Есть формат Гражданской среды, который называется Гражданские слушания. На Гражданских слушаниях решения принимаются не большинством, как
на Общем собрании, а консенсусом.
Мы постоянно говорим о том, что в «Поступе» нет
ни начальников, ни подчиненных, зато есть ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. В организации действует дисциплина, которая
является основополагающим фактором выполнения
решений.

Александр Нестеренко, Вячеслав Шевченко,
члены Совета ГО «Поступ»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На засіданні Громадської середи, 18 липня ц.р., відбулось обговорення Концепції діяльності та розвитку
PR-напрямку ГО «Поступ». В ході обговорення внесено
кілька важливих доповнень. Вирішено доопрацювати
Концепцію та викласти її для обговорення в групі «Поступ-координація» в соціальній мережі Фейсбук. Після
обговорення та редагування Концепцію буде опубліковано в одному з номерів «Поступінформу».

Skype-конференція
з регіонального розвитку
У четвер, 19 липня ц.р., відбулася чергова Скайпконференція з питань регінального розвитку ГО
«Поступ».
Учасниками було уточнено План регіонального
розвитку «Поступу» та прийнято рішення проводити
обговорення питання про напрацювання Концепції
регіонального розвитку у групі «Регіональний Поступ» на Фейсбуці.
Наступну Скайп-конференцію з питань регіонального розвитку заплановано провести у четвер,
2 серпня 2012 року, з 19:00 до 20:00. Усім, хто
бажає взяти участь у заході, звертатися до Ігоря
Мотузки (Тел.: 050 150 9042, imotuzka@gmail.com).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• «Захист громадянських прав за допомогою ГО
«Поступ» – про це 25 липня 2012 року.
• Про Кадрову концепцію роботи ГО «Поступ»
йтиметься на робочій нараді, що відбудеться 1
серпня 2012 року.
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,
буд.57/3, товариство «Знання України», кімн. 317
або 318 (біля ст. м. «Олімпійська»)

А КОГДА СПРОСЯТ ГРАЖДАН?
В 440-м номере газеты «Поступинформ» была опубликована статья
активного члена нашей общественной организации «Поступ»,работающего сейчас в Южной Корее, Андрея Рыжкова «А Вас,
зарубежные сограждане, ни кто не спрашивал!»
Напомним, что статья была посвящена ущемлению
избирательных прав граждан Украины, находящихся,
в силу различных причин, за пределами государства.
Номер газеты с этой статьей был направлен Голове Верховной Рады Украины, Президенту Украины
и Премьер-министру Украины с предложением ознакомиться с ней и требованием принять меры по восстановлению и защите нарушенных избирательных
прав граждан Украины и их законных интересов.
На сегодняшний день получены все три ответа. Не-

посредственно с ними можно ознакомиться на портале нашей организации www.postup.org.ua.
Суть ответов сводиться к тому, что по данному вопросу есть решение Конституционного суда и все вопросы — к нему. В частности, из Администрации
Президента порекомендовали обратиться именно в
Конституционный суд за разъяснениями. Хотя нам
нужны не разъяснения, а восстановление нарушенных прав.
Господин Литвин также сообщил, что решения
Конституционного суда являются окончательными.
Хотя все мы помним, как этот самый окончательный
Конституционный суд отменил собственное решение
относительно конституционной реформы. Так что решения «нашего» очень Конституционного суда не сов(Продолжение на стр. 2)

Голова Ради громадської організації «Поступ» Максим Твердохліб вручає Олександру
Гнєдашу посвідчення члена ГО «Поступ».

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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легировал свою власть.
А КОГДА СПРОСЯТ ГРАЖДАН?
И что очень печально, что никто из отвечающих не
(Начало на стр. 1)
высказал маломальского сожаления по поводу ущемсем окончательны.
лением прав ГРАЖДАН Украины. То есть, ни гражБолее того, Голова ВР Украины сослался на зако- дане, ни их права, никого из высокопоставленных
нопроект (регистрационный № 10533), который раз- должностных лиц не волнуют.
рабатывался
совместно
с
Центральной
Такое безразличное отношение к правам своих
избирательной комиссией и за которым он (Голова граждан и соотечественников можно изменить только
ВР) будет регламентно-конституционно следить. Од- путем построения Гражданского Государства, в конако господин Литвин запамятовал, наверное, что тором избирательным станет не только право, но и
данный законопроект был отозван за месяц до его избирательная обязанность.
ответа. Выглядит не совсем ответственно со стороны
наивысших органов государственной власти, кото- Игорь Мотузка, член Совета ОО «Поступ»
рым именно народ, на основании Конституции, де-

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб літні дні були
сповнені щастям і засмагою, а ночі – морським бризом та прекрасними почуттями!
Кочергу Марину Олександрівну – 20 липня
Шваба Миколу Петровича – 21 липня
Сербовець Оксану Василівну – 21 липня
Рябцева Олександра Миколайовича – 22 липня
Малюха Василя Григоровича – 25 липня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 13, ЯКЕ ВІДБУПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»
ЛОСЬ 16 ЛИПНЯ 2012 РОКУ
Затверджено Виконкомом ГО «Поступ»
На
засіданні
були присутніми 11 членів Виконкому (при
(віртуальне голосування 16.07.2012
кворумі
9):
Доненко
Т., Замурій Л., Костін І., Кравченко О.,
в гугл-групі «Виконком»)
Нестеренко О., Соколов К., Ткаченко І., Твердохліб М.,
Троянова-Малош Н., Чубко Д., Шевченко В.
Відсутні за об’єктивних обставин: Зінган О., Когут Р.,
1. Відповідальну особу за формування позицій ГО в групі «Поступ-координация» та залишає перший Лисаченко А., Мотузка І., Сметаненко А., Солодкий С.
«Поступ» призначає своїм рішенням Виконком.
пост.
Секретар засідання: Шевченко В.
2. Сформулювати попередній текст позиції ГО «По7. В разі прийняття рішення про обговорення та Головуючий: Твердохліб М.
ступ» з тих чи інших резонансних питань в Україні і затвердження тексту позиції на Громадянській середі
взяти участь у його обговоренні та затвердженні може чи засіданні Виконкому, Відповідальна особа напо- На засіданні Виконкому вирішили:
будь-який член ГО «Поступ».
чатку заходу зачитує текст позиції учасникам обгово- 1. Скасувати надання пояснень щодо несплати
членських внесків до 05 числа місяця, наступного
3. Член ГО «Поступ», який ініціює формування по- рення, які визначають час обговорення.
зиції ГО «Поступ» (далі – Ініціатор) попередньо по8. Позиція ГО «Поступ» затверджується шляхом за звітним.
годжує її текст з Відповідальною особою.
консенсусу* під час обговорення. В разі, якщо за 2. Членам Виконкому надати пояснення щодо на4. Подана Ініціатором позиція може обговорюва- встановлений час позиція не погоджується шляхом явності заборгованості більше 3-х місяців за нетись та затверджуватись членами організації в групі консенсусу, то вона знімається з обговорення як така, сплату членських внесків, а саме:
«Поступ-координация» у соціальній мережі Facebook що не відображає єдиного розуміння її членами ГО • Сметаненко А.: Іванова Р., Луцька А., Клебанівський С., Андрієвська А., Горарук Л.;
або на Громадянській середі, або на засіданні Ви- «Поступ».
конкому. Рішення про спосіб обговорення та за9. Після затвердження позиції, її Ініціатор передає • Доненко Т.: Демиденко Г., Верламова І., Ткаченко Є.;
твердження приймає Відповідальна особа.
текст позиції в редакцію газети «Поступінформ» для • Солодкий С.: Лишик О., Малиночка І., Наумець І.;
• Троянова-Малош Н.: Філіпчук Д.
5. Час обговорення визначається Ініціатором за по- опублікування в найближчому номері газети.
годженням із Відповідальною особою в кожному ви10. За розповсюдження затвердженої позиції ГО Контроль за наданням пояснень покласти на Замурій Л.
падку окремо і залежить від його доцільності. В разі «Поступ» поза межами ГО «Поступ» за допомогою Термін: до 23.07.2012р. включно.
обговорення тексту позиції у соцмережі Facebook, електронних та друкованих ЗМІ відповідає Ініціатор. 3. Опублікувати поточний організаційний план дітермін обговорення не може складати менше 3-х діб.
11. Адресати отримання позиції визначаються Іні- яльності організації на липень-серпень 2012 року.
В разі обговорення тексту позиції на Громадянській ціатором, але за погодженням з Відповідальною осоНаступне засідання Виконкому заплановано просереді чи засіданні Виконкому, термін обговорення бою, в кожному випадку індивідуально.
вести в понеділок, 06 серпня 2012 року.
визначають присутні на середі або на засіданні Ви* консенсус – в даному документі вживається у
конкому відповідно.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ –
6. В разі прийняття рішення про обговорення та значенні, коли прийняте рішення підтримали всі без
СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА
затвердження тексту позиції на Facebook, Відпові- виключення учасники його обговорення.
– СИЛЬНА УКРАЇНА!
дальна особа відкриває відповідну тему на Facebook

РЕГЛАМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ ПОЗИЦІЇ ГО «ПОСТУП»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

Список членів «Поступу», які у червні 2012 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 20 осіб)

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