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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи

За підсумками засідань Активу ГО «Поступ» оновлено Мету діяльності організації та Стратегічний план її досягнення.

МЕТА ГО «ПОСТУП» – ПОБУДОВА В
УКРАЇНІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДОСЯГНЕННЯ
МЕТИ ГО «ПОСТУП»

Громадянська Держава – це такий суспільний лад, в
якому гармонійно поєднуються засади правової держави
і активного та розвинутого громадянського суспільства.
Основою Громадянської держави є три громадянських постулати:
Перший громадянський постулат: кожен громадянин має право на безпосередню участь в управлінні Державою.
Другий громадянський постулат: кожен громадянин зобов’язаний брати участь в управлінні Державою особисто або через делегата.
Третій громадянський постулат: управління
Державою здійснюється через систему Громадянських
Рад шляхом делегування депутатів, а не їх виборності.
Основна функція Громадянської Держави –
створення умов для гідного життя її громадян.

1. Розробка моделі Громадянської держави та програми її реалізації.
2. Популяризація та поширення Громадянської
ідеології. Досягнення її підтримки щонайменше 15
мільйонами громадян України.
3. Шляхом створення масової організації у кількості не менш ніж 100 тисяч членів, сформувати актив
ГО «Поступ» в 10 тисяч осіб.
Виконання зазначених стратегічних завдань створить передумови для приходу до влади громадянського уряду, який і перетворить Україну в
прогресивну Громадянську державу.
СИЛЬНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО!
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА!
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!

Коллектив создает человека совершенно новой индивидуальной психики, более активной,
стойкой и черпающей волю к действию из воли коллектива. Максим Горький
ТОЧКА ЗОРУ

ЗАЩИТИТЬ СИЛЬНЫХ ОТ СЛАБЫХ,
ИНИЦИАТИВНЫХ ОТ «СЕРОЙ МАССЫ»,
ДЕЙСТВУЮЩИХ ОТ ГОВОРЯЩИХ
ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИИ
Существует ряд серьезных причин для того, чтобы все
мы, граждане Украины, сознательно стали относиться к
соотечественникам с пониманием, терпимостью к обычаям, чувствам, мнениям, идеям и верованиям. Причины
эти обусловлены своеобразием становления государства
Украина и тенденциями его развития.
Значительная часть нынешних граждан Украины
родилась в стране, которой уже не существует и которая, к тому же, активно поддается порицанию. Тем
не менее, эта страна остается родиной для пока еще
большинства украинцев. А родина является своеобразной системой координат для личности, удерживающей ее в состоянии целостности. Это
большинство оказалось лишенным того мира, в окружении которого каждый из них родился. Его больше
нет – нет той культуры, отношений, ценностей и эмоционального настроя, которые царили в «той» жизни.
Конечно, современный мир быстро меняется и
можно возразить, что все нынешние люди живут не в
том мире, в котором родились. Но у нас все сложнее
в связи с тем, что кардинально изменилась та самая
система координат, которая образует культурную
карту страны. У тех же, кто родился в 90-е, культурная карта очень изменчива и нестабильна в силу
своей неотработанности, необкатанности временем.
Эти поколения и думают по-разному и цели у них
разные. Нам необходимо найти то общее, что позво-

лит посмотреть на дальнейшее развитие общества
под одним углом зрения и среди таких разных
украинцев уже сейчас нужно найти активных сильных
личностей, которые будут строить государство, за которыми пойдут люди.
Нам нужна общая понятная шкала ценностей для
идеологического развития всего современного украинского общества, включающего и тех, кто лишь в конце
40-х был «присоединен», и славянофилов, и представителей национальных меньшинств, и тех, кому за 60,
и тех, кому до 20, верующих и не верующих.
Не организованное единой идеей общество то
хочет свободы, то крепкой власти — бросаясь от либерализма к консерватизму и обратно, быстро забывая, что такое сильная власть, хотя все ее «прелести»
были известны и раньше, и не одному поколению. Но
мы уже начали понимать, что нужно власти и вообще
современному капитализму от нас — чтобы мы стали
автоматизированным обществом потребителей, ведомых одной идеей заработка и управляемых при помощи рекламы и курса валют. Это понимание нас
объединяет. Легко управлять людьми без принципов
и веры механически движущихся вперед и надеющихся на какую-то помощь государства.
Какие бы мы разные ни были, нас объединяют еще

(Продолжение на стр. 2)

На засіданні Громадянської середи, 12 вересня ц.р.,
було обговорено напрацювання та намічено практичні
кроки роботи кадрового напрямку ГО «Поступ».

Актив ГО «Поступ»
На зустрічі Активу, 10 вересня, узгодженно Стратегічний план досягнення мети ГО «Поступ» — побудови в Україні Громадянської Держави.
Зазначений План викладено на порталі «Поступу»:
http://postup.org.ua/objective.
Поряд з іншим, намічено погодження та затвердження малої ідеологічної моделі Громадянської держави, обговорення якої вже відбувається
у Фейсбук-групі «Поступ-координація».
Наступну зустріч Активу ГО «Поступ» заплановано
провести у четвер, 20 вересня, 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
На скайп-конференції 13 вересня учасники обговорили нові аспекти Закону України «Про громадські об'єднання» щодо створення регіональних
осередків громадських організацій.
Наступну скайп-конференцію з питань регіонального розвитку заплановано провести у четвер,
27 вересня 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).

Вісті АЦ «Громадянська Україна»
7 вересня ц.р. відбулась перша лекція відомого українського економіста, автора популярних книг, одного із засновників функціонально-вартістного аналізу в Україні Є.І.
Голибарда. Авторський курс лекцій «Технології творчого
мислення на основі функціонально-вартістного аналізу»
проводиться виключно для членів Аналітичного центру
«Громадянська Україна» та ГО «Поступ». Наступну лекцію
заплановано провести у п’ятницю, 21 вересня, о 18:30, за
адресою: м. Київ, вул. Довженка, 10 (за додатковою інформацією звертайтесь до Марії Пелех (050 9379627) та
Олександра Гнєдаша (067 4041088).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Кадровий напрямок роботи ГО «Поступ». Продовження наради. 19 вересня.
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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ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

ТОЧКА ЗОРУ

ЗАЩИТИТЬ СИЛЬНЫХ ОТ СЛАБЫХ, ИНИЦИАТИВНЫХ ОТ «СЕРОЙ МАССЫ»,
ДЕЙСТВУЮЩИХ ОТ ГОВОРЯЩИХ
людьми, его гражданами. И, возможно, именно общественная организация «Поступ» призвана защитить сильных от слабых, инициативных от «серой
массы», действующих от говорящих. Поэтому и избрали мы приоритет сильного человека, а не защиту
слабого. И вообще, как сказал К. Краус, «Слабых
людей нет, мы все сильны от природы. Нас делают
слабыми наши мысли!»

(Начало на стр. 1)

и человеческие ценности, которые пока не полностью
определяются материальными факторами и способами убить время. В нашей культуре с древних времен существует некое представление о настоящей
человеческой жизни и подлинных человеческих ценностях. И наша задача сегодня состоит в том, чтобы
передать новым поколениям идею сильного, мудрого
хозяина, защитника своего отечества, да и само это Наталья Сергиенко, член «Поступа»,
отечество должно стать сильным государством, ко- журналист газеты «Поступинформ»
торое может быть построено только сильными
ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ – 2012

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ КРАЇНУ
У цьогорічних виборах до Верховної
Ради України візьмуть участь 22 політичні
партії за партійними списками. Серед яких
і Ліберальна партія України. У виборчих
списках цієї партії в першій двадцятці – 6
членів ГО «Поступ»: Петро Циганко (голова
партії, №1), Погрібняк Ярослав (№11),
Твердохліб Максим (№12), Цебро Олексій
(№15), Парада Вікторія (№17), Тарасюк
Микола (№19).
Редакція продовжує знайомити читачів
«Поступінформу» із поступівцями — кандидатами в депутати до Верховної Ради
України. Цього разу ми звернулися із запитаннями до з Тарасюка Миколи Миколайовича.
— Що слугувало основною
причиною Вашого рішення –
взяти участь у парламентських перегонах – 2012?
— Повний безлад у країні,
в усіх галузях і сферах
життя. Геноцид українського народу зі сторони влади. Тому і вирішив йти до Парла-

менту, щоб з усім цим боротися.
— Одвічне запитання виборця: «Чому ми
повинні голосувати саме за Вас?»
— Я люблю свою країну, свою Україну,
свою землю, на якій живу, люблю своїх дітей,
онуків та сусідів. Тому всі просто зобов’язані
за мене проголосувати :).
— Ваша позиція щодо переходу депутатів
з фракції у фракцію (в т.ч. і позафракційних).
До якої фракції плануєте приєднатись Ви?
— Завжди в історії були зрадники. Сьогодні це також не виняток. А приєднаюсь до
тієї фракції, до якої вирішить Ліберальна
партія.
— Як Ваша депутатська діяльність буде
сприяти організаційному розвитку ГО «Поступ», реалізації його кадрової політики та
просуванню в маси?
— Повністю підтримую діяльність громадської організації «Поступ». Її тверду та непорушну
позицію
щодо
побудови
Громадянської держави. Це означає, що коли
стану депутатом, то буду підтримувати «Поступ» всіма можливостями, які в мене будуть.

з Днем народження і зичить, щоб зміни
на краще приємно дивували Вас своєю
частотою!
Альохіна Олега Анатолійовича – 15 вересня
Гулак Вікторію Миколаївну – 15 вересня
Ходаковську Олену Олександрівну – 17 вересня
Калініну Наталію Миколаївну – 19 вересня
Коптєву Олену Миколаївну – 19 вересня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!

НАШІ ЛЮДИ
На сторінках газети ми продовжуємо в нашому повсякденному житті.
знайомити читачів з нашими постуМоє життєве кредо та улюблена
півцями. Пропонуємо їм коротко цитата: «І зрештою, всі ми ще колирозповісти про себе, про перше вра- небудь зустрінемося! Вічність — вона
ження від «Поступу» і про очікування на те й вічність, щоб можна було все
від своєї участі в організації.
встигнути... І щоб той, хто має намір
встигнути, зміг це зробити...»
АНТОНЮК
Як став членом «Поступу» і в
СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
якому напрямку діяльності ГО
Народився 1 «Поступ» бачу своє місце чи де б
грудня 1975 року у хотів себе проявити? До ГО «Пом. Києві. Освіта ступ» мене запросив член «Повища економічна, ступу» Мотузка Ігор. Своє місце
закінчив Націо- бачу серед членів Активу ГО «Пональний Технічний ступ», бо прийшов час робити акУніверситет України «Київський По- тивні, рішучі, усвідомлені дії.
літехнічний Інститут», кафедра проЩодо бачення розвитку ГО «Помислового
маркетингу.
За ступ», зокрема, та України, взагалі,
спеціальністю — економіст-марке- — то я вважаю, що в першу чергу
толог. Працював рекламістом, ріел- треба збільшувати кількість свідомих
тором, журналістом. Зараз працюю членів ГО «Поступ». Бо саме через
менеджером з продажів на проми- них в українському суспільстві буде
словому ринку. Для мене час від чим скоріш поширено ідеї та реалічасу кардинально змінювати на- зовано проект побудови Громадянпрямки не тільки професійної діяль- ської Держави. Для мене
ності, а й особистої — це відкривати Громадянська Держава — це єдиний
не те що нові горизонті, а нові світи шлях справжнього розвитку України.

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ

«Тому, що ця назва повністю відповідає суті діяльноВ процесі діяльності, співпраці, знайомства з ГО
«Поступ» різні люди звертаються до нас із запитан- сті громадської організацї «ПОСТУП» – це РУХ ВПЕРЕД»,
нями,надають відповіді, які, на наш погляд, будуть – Олександр Нестеренко, член Ради ГО «Поступ».
цікавими широкому загалу наших читачів.
Запитання:
Запитання:
«Ви вже досить давно знайомі з ГО «По«У мене до Вас запитання, я не знайшов на ступ». Що ви можете сказати про наш сайт,
сайті інформації, чому організація має назву газету, мету, ідеологію?» Сергій Солодкий,
саме «ПОСТУП»?!», – Дмитро Обрізан, Черво- член Ради ГО «Поступ».
ноармійськ, Донецька область.
Відповідь:
Відповіді:
«Відповідаючи на Ваші запитання, можу сказати,
«Назва «ПОСТУП» означає поступовиий безпере- що знайома з сайтом «Поступу» та час від часу його
рвний рух вперед. Це і закладено в нашу ідеологію», переглядаю. Можу відмітити, що за останній час сайт
– Максим Твердохліб, голова Ради ГО «Поступ».
дуже змінився на краще: стало набагато більше інформації, є цілісна картина – чим саме займається

ГО «Поступ» та що в цих напрямках робиться її членами. Адже, коли я вперше познайомилася з сайтом
близько пів року тому, то одразу й не дуже було зрозуміло що й до чого.
Також я з цікавістю читаю газети «Поступу», які Ви
мені надсилаєте та дізнаюся щось нове для себе. Я
солідарна з постулатами та позицією ГО «Поступ»
щодо того як має розвиватися Україна в майбутньому
та щодо побудови Громадської держави, держави
для людей, а не можновладців. Але при нинішній ситуації в нашій країні це буде дуже складно втілити в
життя. Хоч хто не бореться, той ніколи і не досягне
своєї мети і не змінить ситуацію.
З повагою, Наталія Чорненька, м. Київ»
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