№ 32 (453). 09.08.2012 – 15.08.2012

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

«ПОСТУП»: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ПЕРЕЗАГРУЗКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНЧЕНА
Приступаем к регулярной дея- нашей работы. Сейчас мы перешли во вторую фазу
тельности.
перезагрузки – налаживание практической работы по
новым принципам. В таких условиях Общее собрание
Вся работа организации ве- имеет смысл проводить после того, как практическая
дется по трем основным на- работа развернется в достаточном объеме.
правлениям:
Вторая причина – юридическая. В связи с принятием нового Закона Украины по общественным орга1. Развитие Гражданской идеологии (меры, пред- низациям, нам в 2013 году необходимо будет
принимаемые организацией, для приведения к вла- провести Общее собрание.
сти Гражданского правительства и установления в
Учитывая сказанное, предполагаем, что следуюстране нового Гражданского порядка).
щее Общее собрание состоится в начале 2013 года.
2. Продвижение (пиар) Гражданской идеологии (цель
– получить поддержку около 15 млн. граждан страны).
«ПОСТУП» И «ФЕЙСБУК»
3. Кадровая работа. Создание массовой организаВ закрытой группе «Поступ-координация» социальции с численностью членов не менее 100 тыс. чело- ной сети «Фейсбук» уже находится 112 членов органивек, и на базе организации формирование актива зации «Поступ». В этой группе ТОЛЬКО члены «Поступа».
страны в количестве не менее 10 тыс. человек.
И мы уже перешли к виртуальному обсуждению всех поступовских вопросов, используя этот инструмент. ПроОсновная текущая задача: организовать работу всех сьба тем, кто еще не вошел в группу, сделать это через
трех направлений деятельности и вовлечь в эту работу как В. Шевченко или М. Твердохлеба. Ссылка на группу:
можно большее количество поступовцев. Для этого все http://www.facebook.com/groups/postup/.
Кроме того, у «Поступа» есть своя страница в сети
ближайшие заседания Исполкома и Гражданские среды
«Фейсбук». Просьба ко всем поступовцам, зайти на
предполагается посвящать именно этим вопросам.
нашу страницу и нажать на ней кнопку «Мне нравится»,
чтобы быть в курсе последних событий организации.
ПО ПОВОДУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Наша организация ранее проводила Общее соб- Ссылка на страницу: http://www.facebook.com/PostupUA.
рание раз в год.
СИЛЬНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО!
В данный момент такая традиция нарушена в
СИЛЬНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО!
связи со следующими причинами:
СИЛЬНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ УКРАИНА!
Первая и главная. Общее собрание организации
2011 года, показало то, что мы начали топтаться на
месте. Оно оказалось неудачным, депрессивным. Ре- Максим Твердохлеб,
зультатом стала ревизия деятельности и перезагрузка Председатесь Совета «Поступа»
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

МОВА ПРО МОВУ
8 серпня відбулося щотижневе засідання Громадянської середи, на
якому обговорювалась наперед анонсована тема «Мовне питання у Громадянській Державі».
Позиція ГО «Поступ» стосовно так званого «мовного
питання» в Україні була викладена у газеті «Поступінформ»
№ 443 та оприлюднена на сайті організації (http://postup.org.ua/sites/default/files/page/2012/01/pi000443.pdf).
З основною тематичною доповіддю виступив Олександр Трохимович Марущак. Доповідач зазначив, що
мовне питання за сучасних громадсько-політичних умов
в Україні має роздратовуючу силу для суспільства і є надуманим. Анатолій Трохимович виклав філософський зріз
значення мови, її виникнення внаслідок тиску (впливу)
природи на людину, зазначив основоположну роль мови
в розвитку культури, суспільства і навіть економіки. Особливий акцент було зроблено на історичному аспекті розвитку української мови. Внаслідок чого виділено
«інформаційний розрив між поколіннями» на тлі періодичного штучного обмеження функціонування української
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мови та культури особливо в її радянський період.
Опонентом доповідачу виступила Тетяна Абаєва,
виклавши історичний розвиток суспільства на території сучасної України з іншої точки зору, можливо,
більш близької російськомовним представникам.
Внаслідок неоднозначності сприйняття історії і глибоко особистісних позицій присутніх зав'язалася дискусія щодо різних точок зору як доповідачів, так і
учасників засідання.
Один з гостей заходу, пан Ігор, до речі російськомовний представник українського народу, висловив
свою однозначну позицію в тому, що в Україні має
бути одна державна мова – українська. Але при цьому
відзначив труднощі, з якими стикаються діти з російськомовних родин українських школах.
У дискусії активно брали участь Марія Пелех з однозначною думкою про те, що втрата мови тягне за собою
як втрату культури українського народу, так і втрату державності самої України та Роман Когут з обґрунтуванням
економічної недоцільності функціонування декількох дер-

(Продолжение на стр. 2)

За регулярну несплату членських внесків виключено з членів ГО «Поступ» Луцьку А.В. Станом на 10
серпня 2012 року в організації 230 осіб.

Громадянські середи
На щотижневому засіданні Громадянської середи, 8 серпня ц.р., обговорювалась тема «Мовне
питання у Громадянській Державі». Детальніше у
матеріалі «Мова про мову».

Актив «Поступу»
У четвер, 9 серпня, відбулось перше засідання
Активу ГО «Поступ». Обумовлено принципи подальшої роботи Активу. Започаткували два перших
принципи:
а) Актив працюватиме без формалізації своєї діяльності;
б) вхід до Активу вільний для всіх членів ГО «Поступ».
Також обговорювалися питання впроваждення різних механізмів щодо розповсюдження громадянської
ідеології та зростання чисельності організації «Поступ».
Нагадаємо, що Актив «Поступу» – це об’єднання активних членів нашої організації задля прискорення досягення мети – побудови Громадянської Держави. Для
налагодження практичної роботи намічено регулярні зустрічі Активу. Передбачається, що робота буде проходити як у реальному, так і у віртуальному режимі.
Єдиним критерієм участі в роботі Активу має стати
бажання реально працювати. Запрошуються члени
організації «Поступ», які вважають себе активними.
Наступну зустріч «Активу» заплановано провести
у четвер, 16 серпня о 17:30 у вигляді Скайп-конференції. З питаннями звертатися до Вячеслава
Шевченка за телефоном (050) 330 4998 або до Дениса Чубка за телефоном (067) 732 6195.

Skype-конференція
з регіонального розвитку
Скайп-конференцію з питань регіонального розвитку заплановано провести у четвер, 16 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
• На15 серпня намічено узгодження концепції
ідеологічної роботи.
• Тему Громадянської середи 22 серпня 2012
року буде узгоджено пізніше.
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»)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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МОВА ПРО МОВУ

3) втрата мови веде до втрати культури і як наслідок – до втрати державності;
4) мовне питання в Україні створено штучно, з
метою роз’єднання народу і створення підґрунтя для
сепаратизму;
5) ГО «Поступ» у своїй діяльності дотримується
конституційного принципу щодо мов в Україні, а саме:
«Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічній розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного
життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних
меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.»
6) У Громадянській Державі мають виконуватись і
забезпечуватись принципи і вимоги статті 10 чинної
Конституції України.

(Начало на стр. 1)

жавних мов у будь-якій країні на прикладі інших держав.
У ході засідання Максим Твердохліб піднімав питання про російськомовних українців, двомовність в
сім'ях і свободу вибору мови спілкування.
Наталія Сергієнко відзначила, що вирішення мовного
питання юридичними методами з позиції сили може викликати зворотну реакцію у людей, тому мовна політика
має впроваджуватися делікатно, толерантно, з огляду
на тенденції розвитку суспільства з безсумнівним дотриманням норм чинної Конституції України.
Присутні погодились, що в Громадянському суспільстві і в Громадянській Державі мовне питання має вирішуватися за допомогою державної програми розвитку
мов, враховуючи інтереси усіх громадян України.
Дискусія могла б стати необмеженою в часі в силу
відповідного індивідуального досвіду кожного з присутніх і внаслідок особистісного підходу до визначеного питання. Обмеженість у часі змусила підвести підсумки:
1) в Україні повинна бути єдина державна мова –
українська;
2) потрібно відроджувати любов та повагу до україн- Наталія Сергієнко,
член редакції газети «Поступінформ»
ської мови і української культури на свідомому рівні;
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

ФЕЙСБУК-РЕКЛАМА ГО «ПОСТУП»
Стартувала перша фейсбук-реклама ГО «Поступ». Це відбулось 20
липня 2012 року.
Запуск першого рекламного блоку
базується на загальному гаслі ГО «Поступ» – «ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!» і на заклику приєднуватись
до організації та її діяльності. При натисканні на ярлик
рекламного блоку користувач зразу ж переходить на
сайт ГО «Поступ» – www.postup.org.ua.
Проаналізувавши перших декілька днів проходження рекламної кампанії, я дійшов до висновку, що
просувається вона не дуже активно. Тому в рамках
вже діючої рекламної кампанії було додано ще один
рекламний блок, який рекламує наш відеоролик –
«Громадянська Держава». Це відбулось 26 липня ц.р.
Після чого обидва рекламних оголошення почали
з’являтись на сторінках соціальної мережі Фейсбук.
З того часу активність і самої сторінки «Поступ» на
Фейсбуці збільшилась і збільшилась кількість заходів
на сайт ГО «Поступ».

На сьогодні статистика наступна:
охоплення – 46155 (кількість людей, які бачили
рекламу) осіб, частота – 2,9, соціальне охоплення –
1877 осіб, кількість кліків на сайт «Поступу» – 137,
кількість дій на сайті: 243 (перегляди відео, і т.п.). Загальна кількість показів: 133589 рази.
В цілому після старту рекламної кампанії зросло і
саме охоплення сторінки «Поступ» в мережі Фейсбук.
Хоч бюджет рекламної кампанії мінімальний, позитивний ефект вже відчутний. Найголовніший ефект
від кампанії – це те, що вона викликала жвавий інтерес серед багатьох членів нашої організації, цей крок
говорить про те, що ми все ж таки не стоїмо на місці
і рухаємось вперед.

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб вдома на Вас
завжди чекали турбота, розуміння і затишок!
Кравченю Юрія Миколайовича – 08 серпня
Іванюка Олега Григоровича – 09 серпня
Шестакова Олега Анатолійовича – 09 серпня
Когута Романа Ярославовича – 10 серпня
Лукашенка Євгена Григоровича – 10 серпня
Ждан Олену Олександрівну – 11 серпня
Мороза Олександра Федоровича – 12 серпня
Коровську Олену Вікторівну – 13 серпня
Малиночку Інну Володимирівну – 13 серпня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!

УРОКИ АНГЛІЙСЬКОЇ
Даю уроки англійської мови. Усне мовлення, граматика. Учитель-методист після
стажування в США і Великобританії.
Телефони: дом. 044 403 7224, моб. 067
2872759, з 8:00 до 22:00.
Віра Валеріївна Клименко
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 14, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 6 СЕРПНЯ 2012 РОКУ
На засіданні були присутніми 11 членів Виконкому (при
кворумі 9): Зінган О., Когут Р., Костін І., Кравченко О.,
Лисаченко А., Нестеренко О., Сметаненко А., Ткаченко І.,
Твердохліб М., Троянова-Малош Н., Шевченко В.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Доненко Т., Замурій Л., Мотузка І., Соколов К., Солодкий С., Чубко Д.
Секретар засідання: Зінган О.
Головуючий: Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Виключити Луцьку А. В. з членів ГО «Поступ» за
несплату членських внесків.
2. Звернути увагу членів Виконкому ГО «Поступ» на
платіжну дисципліну щодо членських внесків та повернутись повторно до цього питання у вересні 2012 року.

Вячеслав Шевченко, член Ради ГО «Поступ»

Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 20 серпня 2012 року.

Від редакції. Реклама ГО «Поступ» на Фейсбуці
здійснюється за власною ініціативою та за рахунок члена ГО «Поступ» Вячеслава Шевченко.

СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ –
СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА
– СИЛЬНА УКРАЇНА!

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

Список членів «Поступу», які у липні 2012 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 23 особи)

Алла

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

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПЛАТНИК : ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
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