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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

В процесі ознайомлення з поступівською громадянською ідеологією до нас надходять запитання від
поступівців та читачів газети «Поступінформ». Ми намагаємось давати відповіді на усі запитання.
Вопрос 1.
По делегированию.
Не совсем понятно: депутаты не
выбираются, а делегируются — в
чем разница? Разве депутат, которому делегируют полномочия, не
выбирается? Тогда каким образом ему делегируются
полномочия и на основании чего?
Вопрос 2.
По идеологическим задачам.
А) Формирование модели Гражданского государства;
Б) Создание практических механизмов перехода государства с олигархическим путем развития к Гражданскому государству (конкретный
план реформ).
Есть ли уже какие-то разработки в формировании
модели Гражданского государства? Не совсем понятно какая модель, что она из себя представляет?
Есть ли конкретное понимание этой модели? Что входит в понятие модель?
Есть ли уже план этих реформ? Хотя бы какие реформы
нужно делать, что реформировать, с чего начинать?

Людмила Садовникова,
член ГО «Поступ»

Стосовно того, чим відрізняється делегування повноважень
від виборів депутатів.
Депутат обирається на певний визначений термін і має повноваження,
визначні законодавством. У більшості
випадків, особливо на рівні загальнодержавному, позбавити його повноважень виборці не можуть.
У разі делегування:
1. Повноваження і термін їх надання визначаються
тими, хто їх делегує.
2. Повноваження можуть бути відібрані тими, хто їх
делегував у будь-який момент без участі у цьому процесі органів державного управління і передані в тому
ж або іншому обсязі іншій особі.
3. Особа, якій надані повноваження, не може через
голосування або в іншій спосіб приймати рішення,
котрі суперечать делегованим повноваженням.
На відміну від нинішнього депутатства, коли депутат робить те, що вважає за потрібне, у разі делегування повноважень він виконує те, що йому доручено, в іншому випадку
негайно позбавляється повноважень, а його голосування
всупереч наданим повноваженням стають недійсними.
Щодо другого запитання. Запровадження делегування
депутатів можна вважати механізмом переходу від олігархічного устрою держави до громадянського. Цей механізм
має усунути олігархів від влади шляхом надання можливості
громадянам брати безпосередню участь в управлінні державою. Стосовно моделі, її слід розробляти більш докладно.
Певні напрацювання вже є, але багато ще треба зробити.

Олександр Нестеренко, член Ради ГО «Поступ»
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ПІАР «ПОСТУПУ»

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На спільному засіданні Громадянської середи та Активу «Поступу», 24 жовтня, обговорювалось питання
піару ГО «Поступ». Прийнято за основу Концепцію піару
ГО «Поступ». Детальніше про це читайте у матеріалі
«Піар «Поступу» у цьому випуску «Поступінформу».

Актив ГО «Поступ»
Наступну зустріч Активу ГО «Поступ» заплановано
провести у понеділок, 29 жовтня, 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.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На Громадянській середі, 31 жовтня, заплановано обговорення концепції Захисту ГО «Поступ».
Запрошуємо всіх бажаючих!
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: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
буд.57/3, товариство «Знання» України, кімн. 317
або 318 (біля ст. м. «Олімпійська»)
ТВОРЧІСТЬ ПОСТУПІВЦІВ
В ноябре 2012 года состоятся выборы президента США.
Года промелькнули незаметно…
А Барак Обама снова баллотируется.

Предвыборное письмо Бараку Обаме

На Громадянській середі, 24
жовтня, обговорювалось питання
піару ГО «Поступ». Прийнято за основу Концепцію піару ГО «Поступ»,
яка містить наступні складові.
1. Піар ідеї та ідеології Громадянської держави.
2. Піар бренду ГО «Поступ»:
- можливості «Поступу»;
- обличчя «Поступу»;
- самореалізація в «Поступі».
3. Піар вступу в ГО «Поступ» та приєднання до поступівського громадянського руху.
Мета піару ГО «Поступ» — залучення в організацію
нових членів, розширення меж її діяльності. Нам потрібна підтримка абсолютної більшості громадян
України, тобто 15 млн. осіб.
Було встановлено, що Піар повинен бути як зовнішнім, так і внутрішнім. В першу чергу потрібно пояснити
громадянам України чому при впровадженні і втіленні в
життя Громадянської ідеології буде жити краще, показати всі плюси і переваги Громадянської держави.
Щодо піару бренду «Поступу», то у людей повинна виробитися асоціація Громадянської держави з «Поступом».
Внутрішній піар має полягати в самореалізації посту-

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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Дорогой Обама, что за мелодрама?
Плачет моя мама, новости смотря,
Вы же лидер мира, вовсе не проныра,
Знает вся квартира – президент не зря.
Гонят мусульман, жгут Афганистан,
Я читал Коран – он не про террор,
Вы же обещали «Мира без печали»,
Те слова пропали? Бог Вам прокурор.
півців в організації і в можливостях «Поступу». Людині,
яка приєднується до організації необхідно допомогти
знайти своє місце в ній – виконувати роботу для її росту
і розвитку. При цьому, людині повинно бути зрозуміло, які
плюси і переваги вона може отримувати, перебуваючи в
організації і які питання як особисті, так і суспільні може
вирішити, використовуючи інструменти «Поступу».
Усі три складові Піару ГО «Поступ» потрібно розвивати паралельно.
Наступного разу заплановано розглянути питання
яким саме чином потрібно піарити «Поступ», які дії
необхідні для цього, і за допомогою яких інструментів будуть виконуватись ці завдання.

Тетяна Абаєва, власкор «Поступінформу»

Вы мне напишите, расскажу я Мите,
Может дело в свите, что всегда при Вас?
Погибают дети – страшно, на рассвете,
Кто за ложь в ответе, чей это приказ?
Не было в Ираке повода для драки –
Про ракеты враки, знает и ООН,
В танкер нефть залили, жизнями купили,
Как благословили? Эх, кровавый трон.
В ноябре опять в США голосовать,
Мне бы всем сказать: «Граждане, стоять!
Чину не хамим – но не верьте им,
Лучше б вам самим да и управлять».
Михаил Марченко, ГО «Поступ»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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НАШІ ЛЮДИ
На сторінках газети ми продовжуємо знайомити чи- відзнака Українського фонду культури «За подвижтачів з нашими поступівцями. Цього разу ми розпо- ництво в культурі, подяка Київського міського голови
відаємо про неординарного члена ГО «Поступ», зірку «За вагомий особистий внесок у відродження українвсесвітньої величини.
ського козацтва», Почесна відзнака «Берегиня козацького роду», медаль міжнародного комітету захисту
АНДРІЄВСЬКА
прав людини — почесний ступінь відзнаки «Медаль —
АНЖЕЛІКА ЛЕОНІДІВНА
60 років ООН, МКЗПЧ — 4 роки», медаль «Почесна
Видатна українська співачка з діа- відзнака МУСУВ» за активну участь у ветеранському
пазоном більш, як три октави, виз- русі, медаль Благодійного міжнародного фонду
наний у світі «голос надзвичайної «Дітям Чорнобиля — майбутнє» за активну грокраси», відома в Україні та за її ме- мадську позицію, гуманність, сердечне ставлення до
жами виконанням української пісні в сучасному людей, що постраждали від наслідків Чорнобильської
аранжуванні з елементами класичного співу. Має катастрофи, відзнака Спілки офіцерів України «Хрест
професійну вокальну освіту – закінчила київську за заслуги», 12-промінева зірка «Кредо».
Державну консерваторію ім. П.Чайковського у 1994
Поява Анжеліки Андрієвської на сцені завжди є
р. Працювала солісткою в державних колективах знаковою. Своїми численними виступами, концерУкраїни: у державному дитячому музичному театрі тами, своїми публіцистичними передачами вона
(зі дня його заснування), в Національній хоровій ка- не тільки чарує своїм прекрасним голосом, але й
пелі «Думка», камерному хорі «Київ», була дирек- піднімає на гідний рівень українську пісню та
тором та солісткою камерного хору «Оранта».
українську культуру.
Особистий творчий доробок Анжеліки Андрієвської
Своєю творчістю співачка вносить свій внесок у
складає 50 сольних концертних програм. Вона – лау- зростання духовного та загального рівня культури,
реат всеукраїнських та міжнародних фестивалів.
виховання смаку та виявленням творчого потенНагороди: заслужена артистка України, почесна ціалу військовослужбовців у військових частинах та

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб Ваше
серце билося в унісон з серцем України!
Гарбузову Ганну Олександрівну — 30 жовтня
Дмитраша Олега Зиновійовича — 31 жовтня
Колісника Олександра Миколайовича — 28 жовтня
Пашкова Олега Валентиновича — 29 жовтня
Сіру Людмилу Іванівну —26 жовтня
Твердохліба Максима Миколайовича — 30 жовтня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
у військових організаціях.
Анжеліка Андрієвська проводить виховну просвітницьку роботу серед молоді, дітей, людей старшого покоління, проводить активну громадську
роботу, багато років працює викладачем вокалу.
Заслужена артистка України Анжеліка Андрієвська
чимало зробила для зростання пісенної культури
України та створення позитивного іміджу України.
Анжеліка Леонідівна член ГО «Поступ» з вересня
2011 року.

ПОРАДИ ФАХІВЦЯ

ІНТЕРНЕТ З'ЇДАЄ ВАШ ЧАС? НІ — ВІН З'ЇДАЄ ВАШІ ГРОШІ!
Якщо Ваша робота не пов'язана з
комп'ютером або час, проведений
Вами в інтернеті, не перевищує півгодини на день, тоді ця стаття навряд чи буде Вам цікавою й корисною.
Для тих, хто за видом своєї діяльності або покликом
душі пов'язаний з комп'ютером мало не 24 години на
добу, — знайома проблема браку часу на найголовніше
— роботу. Тобто, на поговорити з товаришем у скайпі
або асі часу вистачає, обговорити новинки на тематичних форумах — теж. Швиденько пробігти стрічку Фейсбук, Вконтакте, Однокласників і інших соцмереж — ще
години 3 мінімум. А ще б непогано оновити статуси, відповісти розумненько так, щоб усі перейнялися, подебатувати на професійні теми у відповідних ресурсах ... Все
це, начебто, треба: і в курсі подій бути, і «обличчям посвітити», і самооцінку підняти, та ще й цікаво. Проблема
одна — ніяк не вистачає часу на не таку цікаву, часом
нудну рутинну роботу, що висить як Дамоклів меч: написати статтю, доповідь, звіт, програму і т.п.
Як же зробити так, щоб все встигнути: і задоволення від спілкування в мережі отримати, і поточну
роботу не запустити?
Той же інтернет рясніє статтями та уроками, як це робити правильно: писати списки справ, ставити таймери на
кожний вид діяльності, всіляко самомотивуватися. Мені ж
дуже близька ідея монетизувати витрачений час. А попростому — частіше задавати собі запитання: «Що я з
цього буду мати?». У самому прямому сенсі слова.
Адже я НЕ роблю основну роботу не тому, що не
пам'ятаю, а тому, що є щось більш приємне і цікаве, яке
також має відношення до роботи і приносить задоволення
— блукання у мережі інтернет. Тобто мені не нагадування

потрібні, а мотивація. А що може мотивувати дієвіше, ніж
проста потреба, наприклад, поїсти? А на це, як відомо,
теж потрібні гроші. А на поїсти смачно, корисно і різноманітно — чималі гроші. Тим більше — за сучасних умов
тривалої кризи і всього з нею пов'язаного.
Ось коли я лайкаю чиїсь пости у Фейсбуці, хто отримує вигоду? Правильно, автор поста — він набуває популярності. Звичайно, грошей він сьогодні від мене не
отримає, але при правильно проведеній роботі його вигода з часом виллється в конкретні цифри в гривнях
(рублях, доларах і т.п.). Я ж так і не отримаю від свого
лайка нічого, крім витраченого часу, за який можна було
б заробити конкретні гроші. Звичайно, один лайк — секунда справи. Але ми ж ставимо їх сотнями, та й на перегляд інформації, під якою ми ставимо своє
«подобається» теж йде якийсь час. А час, як відомо, —
це гроші. Ось і підрахуйте, скільки часу/грошей кожен з
нас витрачає «на дядю». А їсти хочеться завжди!
Якщо підрахувати, скільки годин на місяць ми витрачаємо на нібито корисне і приємне блукання по мережі, а потім перевести отриманий час в гроші, то
виявиться, що навіть при мінімальній ставці 10
грн./год ми недозаробляємо щомісяця від 1000 грн.
Тобто ми витрачаємо свої сили, час, здоров'я точнісінько так, як і на основну роботу. При цьому вигоди — ніякої або дуже сумнівна.
Я не кажу, що треба перестати спілкуватися з друзями
або повністю ігнорувати соцмережі. Пам'ятаєте, яке запитання стояло на початку цієї статті: як встигати і задоволення отримувати, і роботу робити? Так от, для того,
щоб усе встигати, достатньо частіше згадувати про свою
вигоду, виражену в конкретних коштах (або продуктах).
Потеревенила з подругою у скайпі (дзвонила у справі, а

потім закрутилося про все) 1,5 години — мінус 15 грн. Провисіла вечір у Фейсбуці чи Однокласниках — мінус кілограм м'яса (пачка кави, коробка цукерок, підручник дитині
і т.п.). Тобто весь проведений марно час — це те, що недоотримає моя сім'я або я особисто. А моя безпосередня
робота (стаття, тренінг, програма тощо) — це те, що ми з
сім'єю отримаємо: гроші, їжа, одяг, навчання і т.п.
Сьогодні соцмережі — один із потужних засобів просування товарів, послуг, брендів. Природно, роботі в них
просто необхідно присвячувати якусь частину свого робочого часу. Я не закликаю саботувати соцмережі. Навпаки! Тільки користуватися мережами, як і будь-якими
іншими ресурсами, бажано усвідомлено: треба чітко розмежовувати, де я працюю (і отримую від цього вигоду,
можливо в майбутньому), а де просто витрачаю час вхолосту, отримуючи при цьому сумнівне задоволення і не
отримуючи вимірної вигоди. Те ж стосується телефонних
розмов, пошуків інформації в інтернеті, перегляді телевізора тощо — починаємо по справі, а потім непомітно так
переключаємось на легку малозначну інформацію.
Запозичивши звичку монетизувати свій час, Ви
зможете реально поліпшити своє фінансове становище. А головне — встигати робити свою роботу.
Як бонус — Ви навчитеся не тільки цінувати свій
час, але й задоволення, яке отримуєте. Адже задоволення від гри улюблених акторів і спілкування з приятелями про недоліки їхньої гри — це, як кажуть в
Одесі, дві великі різниці!
Встигайте все і отримуйте задоволення від життя!
Адже щастя — у Ваших руках!

Наталія Шваб, член ГО «Поступ», психолог,
тренер УКЦ «Ключі Успіху»

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