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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

ДУМКИ ВГОЛОС

ЧОМУ Ж НАМ ТАК ВАЖКО УЗГОДЖУВАТИ
ДУМКИ ОДИН З ОДНИМ?
А й справді, чому? Немов би усі –
люди і виховані, і освічені, і толерантні, а домовитися з простих і, іноді
немов би очевидних питань не вдається.
На мою думку, вся справа в системах мислення,
якими ми всі користуємося. Взагалі-то їх дві: предметна, яку звично використовує переважна більшість
людей у своїй повсякденній діяльності та побуті, і функціональна, яку дуже незначна частина людей вміє залучати для ефективного пізнання об’єкта власної
зацікавленості та, при необхідності, ефективно його
створювати, розвивати чи вдосконалювати.
Люди лише вважають, що користуються предметами: телевізорами, холодильниками, пральними машинами, а насправді, вони споживають лише їх корисні
функції: передавати візуальну та звукову інформацію,
зберігати продукти від псування чи прати білизну.
Зазвичай, різним людям досить легко вдається домовитися про характеристики основних функцій, які
вони всі погоджуються споживати, наприклад: чіткість
зображення та сила звуку телевізора, термін зберігання та кількість продуктів в холодильнику, об’єм та
якість прання білизни у пральній машині.
Всі розбіжності в думках починаються з різниці в
предметних уявленнях про носії цих основних, необхідних нам, функцій та набір якихось додаткових функцій:
чорний чи білий, великий чи малий, автоматичний чи
не дуже, які мають не суттєве, другорядне значення.
Саме про них (другорядні питання, не забезпечивши вирішення головного) і ведуться, зазвичай суперечки. Завжди, перш за все, треба домовитися про
виконання головної функції в будь-який спосіб, а вже
потім можна сперечатися про ефективність цього
способу, що і є предметом функціонального аналізу.
Точно так же ж і в сфері наших суспільно-політичних інтересів. Переконаний, практично всі швидко погодяться, що головною функцією держави, яку ми всі
хочемо «споживати» після побудови, розбудови чи
реформування України є «Забезпечення достойного
життя всіх громадян шляхом створення умов для максимально повної реалізації потенціалу кожного».
І коли, справді, держава буде ефективно виконувати
цю функцію, а всі громадяни будуть задоволені рівнем
її виконання, то яке має значення для більшості, як називається політологами цей державний устрій та на
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яких політологічних принципах він побудований?
Це як в старому анекдоті про те, що якщо вам
справді треба терміново їхати, то яке має значення
чи є на машині «шашечки» таксі чи немає.
Як на мене, функціональне мислення якраз і є тим
самим «здоровим глуздом», який намагається декларувати ГО «Поступ» своїми «трьома постулатами». І тут
ми маємо унікальну можливість використати в своїй діяльності найефективнішу методологію проектування та
будівництва держави, яка якраз і розкриває сутність
Громадянської Держави на методологічному рівні.
Якщо у нас вистачить мудрості саме на таких засадах будувати свою роботу, нам не буде рівних в усіх
напрямках роботи: організаційної, пропагандистської, кадрової чи передвиборчої.
Починати треба з формулювання кінцевого результату та системно «спускаючись вниз» деталізу-

“

головною функцією держави... є «Забезпечення достойного життя всіх громадян шляхом створення умов для максимально
повної реалізації потенціалу кожного».
вати необхідні і достатні умови отримання цього
результату. А ось далі, справді, алгоритм «вивезе».
Але найбільш сумно та гірко від того, що люди
заявляють, мовляв, «виноград зелений» тому, що він
високо і ми не можемо його дістатися, не спромігшись підставити собі «драбину пізнання».
З такою низькою власною самооцінкою та з таким,
можливо генетично успадкованим, відчуттям меншовартості, як на мене, немає підстав так пафосно говорити про творення гіпотетичної «Громадянської
України», а можливо варто самим собі зізнатися в
більш приземлених та більш меркантильних цілях
певної власної громадської активності?
Кого ж таке моє припущення щиро ображає, а
думаю, що серед нас таких, на щастя, немало – давайте опановувати функціональне мислення. Це ж, за
деякими визначеннями, «інтелектуальне карате», навичок якого дуже не вистачає багатьом нам для успішного досягнення своїх життєвих цілей і не тільки в
житті громадському і політичному.

Олександр Гнєдаш, керівник Аналітичного
центру «Громадянська Україна»

Громадянські середи
На щотижневому засіданні Громадянської середи, 15
серпня ц.р., обговорювалась концепція роботи ідеологічного напрямку діяльності ГО «Поступ». Детальніше у
матеріалі «Обговорення ідеологічних засад ГО «Поступ».

Актив ГО «Поступ»
У четвер, 16 серпня, відбулась Скайп-конференція Активу організації. Обговорювалися принципи
роботи Активу та регламент проведення зустрічей.
Наступну зустріч заплановано провести 27 серпня
о 19:00 за адресою: вул. М.Раскової, 19, офіс 1216.
Із запитаннями та пропозиціями звертатися до
Вячеслава Шевченка за телефоном (050) 330 4998
або до Дениса Чубка за телефоном (067) 732 6195.

Skype-конференція
з регіонального розвитку
16 серпня ц.р. відбулась скайп-конференція з
питань регіонального розвитку, у якій взяли участь
представники різних регіонів України (зокрема, Дніпропетровської і Донецької області). В робочому порядку обговорювалась тема і статус регіональних
представників ГО «Поступ» в різних куточках України
і за її межами, їх повноваження і завдання.
Наступну скайп-конференцію з питань регіонального розвитку заплановано провести у четвер,
30 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
• Презентацію розробленого Аналітичним центром проекту функціональної моделі «Громадянська
Україна» заплановано на 22 серпня 2012 року.
• Як захищатися, коли порушені ваші громадянські права? Про це розповідає напрямок «ЗАХИСТ»
– 29 серпня.
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»)

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ОБГОВОРЕННЯ ІДЕОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ГО «ПОСТУП»
(ЗА ПІДСУМКАМИ ЩОТИЖНЕВИХ ЗАСІДАНЬ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД)
На засіданні Громадянської середи,
15 серпня ц.р., відбулось обговорення
концепції роботи ідеологічного напрямку діяльності ГО «Поступ».
Голова Ради ГО «Поступ» М. Твердохліб налогосив
на необхідності одночасно розвитку і функціонування
трьох складових сучасної діяльності організації: ідеологічної, пропагандистської і кадрової.

Керівник Аналітичного центру (АЦ) «Громадянська
Україна» (половину загальної кількості членів якого становлять поступівці) О.М. Гнєдаш виступив перед присутніми з проектом Розгорнутої Концепції ідеологічної
програми ГО «Поступ», що була підготовлена як альтернативна пропозиція членів АЦ для ГО «Поступ».
У зазначеному проекті Концепції було викладено
пропозиції щодо брендового слогану, ідеологічного

меморандуму ГО «Поступ», дано визначення поняттям Громадянська держава (з її складовими) та Функціональна модель.
Правовим підґрунтям створення ефективного механізму Громадянської держави Україна у доповіді
визначено Конституцію України як основний закон
держави беззаперечно прямої дії та п’ять Кодексів
Законів: про безпеку, про людину, про економічну діяльність, про соціальні гарантії та про управління.
Основні характеристики системи «Громадянська
(Продовження на стор. 2)
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- Взяти за основу, як проект, для подальшої деталізації громадянської ідеології проект функціональної
моделі «Громадянська Україна», запропонований одноіменним Аналітичним центром. Розіслати проект
Розгорнутої Концепції ідеологічної програми ГО «Поступ» як додаток до цього номеру «Поступінформу»
та розмістити на порталі ГО «Поступ».

ОБГОВОРЕННЯ ІДЕОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ГО «ПОСТУП»

торної системи з метою гармонійного та ефективного
її функціонування.
На завершення доповідач відзначив, що важливим
держава Україна» побудовано на основі її функціональної моделі, відповідно до якої вдосконалення ви- аспектом досягнення окресленої мети буде ефективна
конання основних функцій державної системи буде технологія перехідного процесу від нинішнього стану до
стану, передбаченого цією ідеологією реформ.
здійснюватись у п’яти напрямках:
В обговоренні виступу активну участь взяли С. Сте- З місця події Марія Пелех,
1. Гарантування безпеки громадян та держави в цілому.
працівник редакції газети «Поступінформ»
2. Виховання гармонійно розвинутого, здорового ценко, О. Марущак, М. Пелех, та інші.
За результатами обговорень вирішили:
покоління громадян як основи майбутнього громаГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
- Для розвитку ідеологічного напрямку діяльності
дянського суспільства.
3. Створення умов для ефективної реалізації тру- ГО «Поступ» напрацювати певний ідеологічний доку- ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
дового потенціалу працездатних громадян з метою мент, який відображатиме основні засади громадян- з Днем народження і зичить, щоб Ваше внуської ідеології «Поступу». Провести його попереднє трішнє світло і віра в себе надихали оточуючих
забезпечення загального добробуту.
4. Соціальне забезпечення всіх верств населення обговорення на інтернет-форумі групи «Поступ-коор- змінюватися на краще!
Гоголь Світлану Миколаївну – 16 серпня
динація» у соціальній мережі Фейсбук та на подальта соціальний захист непрацездатних громадян.
Заган Олену Анатоліївну – 16 серпня
5. Організаційне вдосконалення державної регуля- ших засіданнях Громадянських серед;
Лиманську Ганну Сергіївну – 17 серпня
Бєлова Максима Юрійовича – 18 серпня
ЗАХИСТ
Ященка Юрія Михайловича – 19 серпня
Селіванову Наталію Володимирівну – 22 серпня
Шваб Наталію Віталіївну – 22 серпня
Кальчика Олександра Вікторовича – 22 серпня
У громадян часто виникають запитання щодо заробітДуже багато сімей в Україні мали
гіркий досвід спілкування з держав- ної плати виконавця. Можливо виконавці роблять вигляд
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
ними виконавцями відділу державної роботи відповідно до того скільки їм платить держава? які хворіють або вирішують складні життєві
виконавчої служби, які повинні сумлінно виконувати Однак все не зовсім так. Державні виконавці отримують
ситуації, успішно подолати усі перепони!
свій обов’язок, виконуючи і вимагаючи у інших вико- дохід в кілька етапів: перший – це заробітна плата, яка
виплачується з державного бюджету – за кошти платни- ника управління Іванець Г.О., яка більше року тому вканання рішення як судів так і інших органів.
Проте, пройшовши через жорна усіх судових інстан- ків податків, другий – це боржник, який може вирішити зувала, що виконання рішення буде проведено у відпоцій стягувач стає заручником не обставин, а примх дер- питання з виконавцем, а якщо не вирішує, то виконавець відності до закону. Тільки на підставі якого саме закону,
жавного виконавця, який за своїм бажанням може все рівно не в програшу, адже отримує за своєчасне ви- адже вимоги закону вже порушенні?
Напевне саме тому, Іванець Г.О. не реагує на
виконувати, або не виконувати рішення будь-якого ор- конання винагороду в розмірі п’яти відсотків від стягнутої
гану, навіть Верховного Суду України, і нехтувати поста- ним суми або вартості майна, але не більше п’ятдесяти скарги стягувача Муляр Л.О. від 25.11.2011 року та
новлені у справі рішення, адже тепер він тут «господар». неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гри- від 31.12.2011 року.
Прошу вважати цю статтю зверненням до гроДержавний виконавець після відкриття викона- вень), а за виконавчим листом немайнового характеру –
вчого провадження і невиконання його на свій роз- не більше п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів до- мадськості і на порталі www.postup.org.ua внести до
«чорного списку» державного виконавця Новікову
суд, що залежить від обіцяних чи отриманих ходів громадян (255 гривень).
Наведу болючий приклад невиконання наказу Госпо- Т.Д., яка отримує заробітну плату з державного бюдпреференцій від боржників, по суті є безкарною особою, яка навіть не буде нести відповідальність, адже дарського суду м. Києва № 56/279, в якому державний жету України, але своєю бездіяльністю зневажає як
жоден боржник не повідомить правоохоронні органи, виконавець Подільського ВДВС Новікова Т.Д., на мою закон, так і законні вимоги стягувачів.
Вимагаю від прокуратури міста Києва провести
думку, не бажає протягом року передавати арештоващо саме він заохочує виконавця.
Громадськість має взятись за складання «чорного спи- ний нею транспортний засіб боржника на реалізацію, розслідування зазначеного факту та відреагувати так,
ску» виконавців, які невчасно виконують рішення з суб’єк- хоч рішення повинно бути виконано протягом шести мі- як того вимагає закон!
тивних причин, коли є всі підстави вважати, що виконання сяців з часу відкриття виконавчого провадження. Скарги
щодо невиконання не турбують ні виконавця, ні началь- Артур Муляр, член ГО «Поступ»
рішення залежить тільки від особистої волі виконавця.

(Початок на стор. 1)

БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ,
АБО ПРО ТИХ, КОГО МИ УТРИМУЄМО

НАШІ ЛЮДИ
На сторінках нашої газети ми продовжуємо знайомити адже в мене є Я, моя сім’я, коханий чоловік, улюблена
читачів з поступівцями. Пропонуємо їм коротко роз- справа і захоплюючі хобі. І Вам бажаю бути щасливими
повісти про себе, про перше враження від «Поступу» саме так, як Вам це подобається!
і про очікування від своєї участі в організації.
Щодо життєвого креда або улюбленої цитати, то
таких фраз у мене аж 3:
НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА ШВАБ
• Кожна людина створена для того, щоб бути щасливою!
Доброго дня усім! Коротко про себе. Я
• Життя – із задоволенням!
– Наталія Шваб. Людина, жінка, дру• Жодна людина не в змозі зрозуміти, що таке
жина, психолог. Основна моя щоденна справжнє кохання, доки не проживе у шлюбі чверть
професійна та особистісна діяльність по- століття. Марк Твен.
лягає в тому, щоб допомагати людям
До лав ГО «Поступ» я приєдналась завдяки чолобути щасливими в особистому житті і в подружжі. В роботі вікові, який на той час вже брав активну участь у дія спираюсь не лише на набуті знання і навички, а в першу яльності організації.
чергу, на власний досвід щасливого сімейного життя та
Вважаю, що я могла б допомагати людям і в рамдосвід моїх клієнтів. Я вважаю себе щасливою людиною, ках ГО «Поступ», висвітлюючи у газеті або у соціаль-

них мережах актуальні, цікаві і корисні питання щодо
розвитку особистості, відносин у сім’ї, виховання
дітей тощо. Цікавими, на мою думку, були б відповіді
на запитання учасників з цих напрямків.
Щодо бачення розвитку ГО «Поступ» зокрема, та
України взагалі, то найближчим часом, зі свої точки
зору, глобальних змін ані у «Поступі», ані в Україні уявити
собі не можу. Діяльність ведеться і там, і там, і навіть
досить активна, але вона більше схожа на барахтання у
воді: є хороші, правильні, навіть високі цілі, а спрямовані дії ледь помітні. Звичайно, при малій активності народу змінити державу, або її політику – неможливо.
Тому найближчим часом розвиток ГО «Поступ» бачу
саме через залучення великої кількості небайдужих громадян до лав громадянської організації.

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