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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕНЬ

ВИСНОВКИ ПІСЛЯ ВИБОРІВ-2012:
що і як робити «Поступу»
Протест українського народу знову
був спрямований владою у «свисток»
виборів «народних» депутатів України.
Маси знову обирали собі пана-рятівника, а не політичну силу. Ані
об'єднана опозиція з усіма її складовими, ані угрупування Кличка, так само як Партія Регіонів, – не є ідейними політичними силами. Тому
жоден з цих панів – Янукович, Яценюк, Кличко – не
рятуватимуть українців від панування великого капіталу. Вони є елементами олігархічної плутократичної
системи і завжди працюватимуть на неї. Великий фінансовий капітал являється їхнім справжнім хазяїном,
і лише в його інтересах вони діятимуть.
Все, чого вони прагнуть – це відібрати у всіх і поділити між своїми. В їхній системі цінностей немає місця
суспільним та національним інтересам, немає місця
патріотизму – лише приватний інтерес, лише змагання
за привласнення суспільних ресурсів. Саме суспільних
– оскільки земля та інші природні ресурси не є і не можуть бути приватними.
Тому слід чітко розуміти, що з позиції національних інтересів на виборах серед партій не було ніякого «меншого зла». Було зло відкрите, брутальне і
було зло приховане, гламурне. Напевне відмінною
виглядає для багатьох ВО «Свобода». Чи зможуть
свободівці піднятися від етнічного націоналізму до
державницького патріотизму, від лозунгів протисто-

яння до вектору громадянського об’єднання, від
війни з примарами минулого до відкритої послідовної боротьби з реальним ворогом – кримінально-олігархічним фінансовим капіталом? Це ми зможемо
побачити найближчим часом.
Постає питання: як діяти «Поступу», якщо ми прагнемо докорінно змінити Україну, утворити дієву політичну українську націю на ґрунті національної ідеології,
побудувати країну нової прогресивної цивілізації?
Є перелік послідовних дій, котрі повинна вчинити
прогресивна патріотична організація, яка має метою відродження України.
ПЕРШЕ: ІДЕОЛОГІЯ
Потужний ідеологічний вплив є безумовно необхідним для перемоги у змаганні з кримінально-олігархічним капіталом.
Потрібно системно і внутрішньо несуперечливо визначити ідейні, світоглядні засади організації: мету, постулати, принципи, пріоритети цінностей.
Основи ідеології мають бути викладені просто, зрозуміло для пересічного громадянина, надавати чіткі
однозначні відповіді на головні питання життя особи
й суспільства. Це є визначенням того, за що готові
боротися, за що готові забирати чужі життя з ризиком
втратити власне.

(Продовження на стор. 2)

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ЩО Я ЗРОБИВ ДЛЯ ДЕРЖАВИ?
Під час спілкування з різними
людьми часто доводиться чути слова,
що людина і без громадських організацій щось робить для Держави. Хотілося
б зупинитись на деяких аргументах
громадян-одинаків детальніше, оскільки хочеться, щоб
всі ми розуміли сенс участі в управлінні Державою.
«Я справно плачу податки!» І що? Ти платиш податки, він платить податки, всі платять податки, навіть
іноземці, які працюють на території України. А чиновники ці гроші дерибанять і витрачають, на що ЇМ заманеться без суспільного контролю.
«Я займаюсь благочинністю!» А чи часто доводиться
займатися благочинністю саме тому, що Держава не виконує свої прямі обов’язки – турбуватися про тих, хто потребує допомоги? То ж ти береш на себе функції держави,
у той час як ВОНИ займаються власними інтересами.
«Я не смічу на вулиці!» А в радіусі 20 метрів від тебе
п’ятеро людей кидають сміття прямо на дорозі. Твій
добрий вчинок – крапля в морі. В результаті – ти не
смітиш, а живеш у лайні! Бо ЇМ твої проблеми не потрібні. У НИХ є свої задачі.
«Я дотримуюсь законів». Саме тих законів, які
ВОНИ прописали для того, щоб тримати тебе під кон-

тролем, аби не заважав. Ти повинен бути заляканий
і чемний, аби ВОНИ спокійно жили своїм життям.
«Я голосую! Або я навмисне не ходжу на такі голосування!» Це звичайно крута позиція. Але це позиція
не громадянина, що керує життям своєї країни, а громадянина-зомбі. Проголосував – в основному за того,
кого нав’язали. Не проголосував – твій голос хтось технічно використає на свою користь. І т.д. і т.п.
А що ж робити?
Мало платити податки, не смітити, виховувати
своїх дітей в традиціях добропорядності та чесності.
МАЛО! Той хто не прагне системних змін, які можуть
істотно вплинути на ситуацію, фактично заважає тим,
хто цього прагне. Той, хто ігнорує зусилля активістів,
– гальмує зміни, а отже грає на стороні нинішньої системи і фактично є ворогом громадянського руху.
Треба вже зараз брати справи Держави у свої руки.
Тоді ТИ зможеш контролювати чиновників та вони будуть
робити те, що потрібно Громадянам і Державі. ТИ можеш
не просто дотримуватися законів, а змусити силові структури попереджувати порушення цих законів іншими, в
тому числі можновладцями всіх рівнів та олігархами. А ще
краще – особисто брати участь у розробці законів, щоб
вони були створені на благо громади, а не певних людей.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
До складу Виконавчого комітету ГО «Поступ»
увійшов Святослав Стеценко (Протокол Ради №2212 від 19.11.12.).

Громадянські середи
На Громадянській середі, 21 листопада, було обговорено проекти «Анкети» та «Пам’ятки» члена ГО
«Поступ», що були презентовані напрямком «Кадри»
ГО «Поступ». Їх подальше обговорення відбуватиметься у фейсбук-групі «Поступ-координація».

Поступівська Skype-конференція
На скап-конференції ГО «Поступ», 22 листопада,
обговорювалися питання розвитку організації. На
жаль, не зважаючи на значну роботу, яка проводиться, результати діяльності у регіональному напрямку не дають бажаних результатів. Люди
спілкуються, але системної співпраці налагодити не
вдається. Однією з можливих причин вбачається орієнтація на діяльність Київського осередку. Можливо,
коли почне працювати в повну силу центральний
офіс, до активної роботи підключаться і усі інші.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На Громадянській середі, 28 листопада, заплановано обговорення діяльності поступівського напрямку «ЗАХИСТ». Запрошуємо усіх 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 (біля ст. м. «Олімпійська»),
товариство «Знання» України, кімн. 317 або 318.
ТИ можеш не просто приймати рішення, за кого голосувати та чи голосувати взагалі – ТИ можеш САМ, з
друзями, сусідами, ВСІМА ГРОМАДЯНАМИ делегувати у
владу тих, кого вбачаєш доцільним. І тоді будеш спокійний за майбутнє – СВОЄ та ДЕРЖАВИ для нащадків.
А як це зробити? Єдиний вихід – гуртуватися навколо ідеї Громадянської держави. Поодинці всіх змусять бути рабами існуючої олігархічної системи. Тому
ми повинні РАЗОМ створювати систему для спільноти.
Треба об’єднуватись, збільшуючи силу впливу на державний апарат кількістю та якістю учасників громадянського руху. Нами керують доти, доки ми розрізнені та
пасивні. То ж давайте не витрачати марно зусиль поодинці. Давайте створимо рух, що об’єднає справді ініціативних Громадян – саме це дозволить вилікувати
нашу Державу від занепаду економіки, кризи виконавчої влади та морального духу Українців. Сильний громадянин – сильна громадянська організація – сильна
Громадянська Держава.
Держава – для НАС, Громадян! Забудьте про свої
поодинокі випади проти занепаду! Давайте разом
творити майбутнє!

Тарас Доненко, член Виконкому ГО «Поступ»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ВИСНОВКИ ПІСЛЯ ВИБОРІВ-2012: ЩО І ЯК РОБИТИ «ПОСТУПУ»
(Початок на стор. 1)

нсову незалежність навіть за необтяжливого членського
Тим, хто не готовий ставити питання життя і смерті, внеску у три відсотки від доходів. Не буде людей, готових
годі сподіватися на успіх у цивілізаційному й навіть дер- безоплатно діяти заради ідеї та робити власний грошожавному масштабі. Вони завжди будуть лише матеріа- вий внесок – не будуть дієвими будь-які інші ресурси.
лом, жертвами тих, хто спроможний мислити і діяти
граничними категоріями. Це природний закон.
ЧЕТВЕРТЕ: МОМЕНТ СИЛИ
Один бік моменту сили полягає у цілеспрямованих,
ДРУГЕ: ІДЕЙНЕ РОЗМЕЖУВАННЯ
рішучих, постійних публічних діях. Ми маємо наочно деСлід розмежуватися з усіма тими, хто керується у монстрували масам власну чисельність, наполегливість,
житті несумісними світоглядними, моральними посту- непохитність – саме ту силу, на котру маси завжди челатами, принципами, пріоритетами. А визначальні, кають. Потрібно регулярно і часто проводити агітаційні
стратегічні справи планувати й втілювати лише з одно- заходи на вулицях, майданах, парках, інших місцях мадумцями-соратниками. Тактичних цілей можна дося- сового перебування людей. Це будуть мітинги, марші,
гати з тимчасовими спільниками з інших ідеологічних відкриті дискусії з найбільш важливих принципових потаборів, але не можна поступатися під час взаємодії літичних завдань, публічні відповіді активістів організації
власними світоглядними цінностями. Потрібно завжди на питання громадян. Висока організованість, згуртовачітко і зрозуміло для мас розділяти стратегічну мету й ність, дисципліна організації під час публічних заходів
тактичні дії. Для того, щоб з будь-ким об’єднуватися, демонструватиме масам нашу силу й залучатиме до
слід спочатку рішуче розмежуватися.
спільних дій тих, хто раніше мав сумніви.
Другий, визначальний момент сили – це безуТРЕТЄ: МАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
мовна підтримка всією організацією кожного свого
Масовість є необхідною умовою. «Поступ» потрібно члена в ситуації, коли він та його родина потребує заперетворити на масову організацію, яка в усіх діях не- хисту. Без такої підтримки організацію легко зруйнуухильно дотримуватиметься ідейних засад, з дис- вати ззовні репресіями проти активістів. Захист має
ципліною й відповідальністю, з обов'язковою участю бути всебічним: юридичним, інформаційним, фізичкожного члена в спільних діях, з обов'язковими член- ним. Такий захист не має нічого спільного з утриськими внесками. Членський внесок є важливим й манськими настроями, коли особа вимагає від
обов’язковим критерієм участі в організації. Той хто організації захисту, нічим не проявивши себе у спільне сплачує внески – просто не вірить у спільну ній справі. Захист надається лише дієвим учасникам
справу. Така особа не потрібна організації.
руху. Спочатку доведи власну дієвість та корисність
Достатні членські внески потрібні насамперед для «Поступу» – лише у такому разі матимеш захист.
утримання апарату «Поступу». Лише за наявності функціонерів, які віддають весь свій час і всі свої сили спільП’ЯТЕ: ДІЄВЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ній справі, «Поступ» буде спроможний вийти на рівень
Точний облік ресурсів організації, оперативне прийвище, ніж звичайна пересічна громадська організація, няття рішень, безумовне виконання рішень членами оряких багато. Система управління організації має утри- ганізації. Ми маємо перетворити «Поступ» на
муватися лише внутрішніми надходженнями, бути не- налагоджену систему, що діятиме безвідмовно.
залежною від зовнішнього фінансування.
В управлінні «Поступом» нам необхідно реалізувати ті
Люди, котрі на словах нібито поділяють мету «По- громадянські постулати, які ми пропонуємо суспільству.
ступу», але не спроможні до регулярних систематич- Лише їхнє успішне втілення в діяльності нашої органіних дій, нашій організації не потрібні. Таких слід зації надасть нам непереборний аргумент для втілення
тримати під інформаційним впливом, залучати до їх в усьому суспільстві.
окремих дій, але надавати їм повноцінне членство, з
Таким я бачу напрямок подальшого перетворення
правом голосу, не можна. Пасивні члени організації «Поступу» найближчим часом.
дискредитують та руйнують її зсередини.
Масова організація – це головне. Будуть люди – будуть Святослав Стеценко,
ресурси. Велика чисельність організації гарантує фіна- член Виконкому ГО «Поступ»
УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ РАДАХ

ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МОЗ УКРАЇНИ
15 листопада 2012 року відбулося
чергове засідання Громадської ради
при Міністерстві охорони здоров’я
України. Основним питанням розгляду
був проект нового Закону України «Про громадські
об'єднання». Проблематикою цієї редакції Закону є те,
що він суттєво обмежує діяльність громадських організацій. Також розглядався ряд надзвичайно важливих

питань, що стосуються системи охорони здоров'я. Зокрема: ліцензування імпорту лікарських засобів, порядок контролю якості лікарських засобів в Україні, відпуск
рецептурних лікарських засобів тощо.

Світлана Сауляк, член ГО «Поступ», секретар
Комісії з питань діяльності фармацевтичної
галузі ГР при МОЗ України

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
ГО «ПОСТУП»

19 грудня 2001 року було створено
громадську організацію «Поступ».
Цього року 11 річницю з дня народження ГО «Поступ» плануємо відзначити 21 грудня.
Місце проведення: кафе «Барракуда»,
за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 33. За детальнішою інформацією
звертайтесь до своїх представників у
Виконкомі ГО «Поступ».
Обговорення участі у заході відбувідбувається у групі «Поступ-координа«Поступ-координація» соц.мережі Фейсбук.
Зголошуйся!

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб внутрішній
спокій та віра у себе дозволяли Вам долати
будь-який життєвий шторм!
Руденка Григорія Олександровича – 22 листопада
Поріцького Романа Ярославовича – 26 листопада
Кравчука Руслана Миколайовича – 28 листопада
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 21, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 19 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ
На засіданні були присутніми 9 членів Виконкому
(при кворумі 9): Зінган О.О., Когут Р.Я., Костін І.О.,
Нестеренко О.А., Соколов К.А., Солодкий С.М.,
Твердохліб М.М., Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Доненко Т.М., Замурій Л.Г., Кравченко О.Г., Лисаченко А.В., Мотузка І.В., Ткаченко І.В.,
Троянова-Малош Н.М.
Секретар засідання: Шевченко В.А.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Присутні: Стеценко С.О.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Підготувати тези щодо розвитку Громадянської
ідеології (на базі громадянських постулатів), обговорити їх протягом тижня у мережі Facebook та розпочати опитування серед усіх членів організації
стосовно підтримки узгоджених тез. Відповідальні:
Солодкий С.М, Стеценко С.О.
2. Рекомендувати Раді ГО «Поступ» включити до
складу Виконкому Стеценка Святослава.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 3 грудня 2012 року.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!

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
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:
ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА __________ 201__ РОКУ
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП»

КОД ЄДРПОУ: 26089233
РАХУНОК №: 26003001024730
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: ЗФ ВАТ КБ «ХРЕЩАТИК»,
м. КИЇВ
МФО: 300670

Газета «Поступінформ». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12223-11-07ПР від 18.01.2007.
Засновник та видавець: ГО «Поступ». Адреса видавця: 04199, м. Київ, вул. Якіра, 16/29.
Адреса редакції та друкарні: 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 6-А, 172. Тираж – 300 прим.
Головний редактор – М. Пелех. Технічний редактор – Д. Чубко.
Члени редакції – С. Сауляк, М. Марченко, Р. Когут, Н. Сергієнко.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально збережений.
Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор.
З питань розміщення інформації звертатись на e-mail: rk-postup-inform@mail.ru.

