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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»
стосовно складу та початку роботи
новообраної Верховної Ради України 7-го скликання
Виходячи з розвитку подій до, під час і після виборів-2012 – знову українці вкотре «наступають на одні
і ті ж граблі». У Верховну Ради України обрали співаків, бізнесменів, просто говорунів (які постійно вдосконалюють свою майстерність у вищому
законодавчому органі влади у балачках) та багатьох
інших не борців і не вболівальників за долю України.
Хтось заховався там від слідства, хтось пішов захищати і розвивати свій бізнес, а хтось просто заробити
більше грошей. А на їхньому місці повинні б бути
справжні українці, які б любили Україну і Український
народ, які б розвивали і розбудовували Україну.
Перші дні роботи Верховної Ради України 7-го
скликання показали, що в Україну знову приїхав
«ЦИРК». Та не було б так весело, якби не було так
сумно. Суцільна неповага одне до одного та до виборців, непрофесіоналізм, паплюження Конституції та
Законів України, хамство, безсоромність, корисливі
інтереси і т.п. Цей список можна продовжувати ще
довго. Хіба цих людей слід зараховувати до національної еліти, до управлінської еліти?
За декілька перших днів роботи такого представництва у найвищому органі законодавчої гілки влади

стало зрозумілим, що ефективної праці на благо
України і українців ми не дочекаємось. Отже, така
Верховна Рада Україні не потрібна – вона себе дискредитувала і продовжує дискредитувати.
Вимагаємо припинити цей показовий «ЦИРК» і
розпочати працювати на Україну та нести відповідальність за свої дії, вчинки і слова.
Одночасно ми розуміємо, що такий безлад і безвідповідальність навіть після ймовірного чергового
переобрання Верховної Ради України не припиниться.
Найголовніша причина – недосконала система виборів та надання переваг при виборі кандидата торбі з
грошима перед професійністю і порядністю.
Лише скасування виборів, як таких, і введення системи делегування повноважень з простим і дієвим
механізмом відкликання делегованих повноважень –
зможе змінити ситуацію в державі на краще. А значить майбутнє України – за Громадянською Державою і втіленням у життя усіх трьох її постулатів!

Узгоджено у Фейсбук-групі «Поступ-координація»
19 грудня 2012 року
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Почти 2 месяца прошло со времени выборов «народных» депутатов
в Верховную Раду Украины, а страна
все еще находится в потрясении.
Вместо того, чтобы подводить итоги
этого года, анализировать свои личные победы и поражения, делать планы на следующий год – большинство зависло перед
зомбо-ящиками в надежде увидеть хоть какой-либо
просвет в парламенте нового созыва.
Но гражданское общество призывает не пребывать
в иллюзии и в подтверждение предлагает специально
для читателей «Поступинформа» эксклюзивное профессиональное впечатление от выборов народных депутатов в Верховную Раду Украины – 2012 аналитика,
Международного эксперта по избирательному процессу, г-на Алексея Громова ( Россия).

ПОЛ-БОЧКИ МЕДА,
ПОЛ-БОЧКИ ДЕГТЯ…
Летом-осенью 2012 года в Украине опять прошла
достаточно динамичная и интересная избирательная
кампания по выборам членов парламента. Так, во
время агитационной кампании могли себя представить буквально все политические силы, представленные в стране, как «тяжеловесы», так и «малые»

партии. В результате регистрации все партии смогли
зарегистрировать свои списки кандидатов без какихлибо серьезных препон или фильтрации со стороны
государства. Это положительно характеризует и демократическое общество Украины и ее государственную политику в части допуска к выборам всех
политических сил, что в свою очередь должно обеспечить избирателям весь спектр возможного выбора.
Агитационная кампания в Украине, как всегда,
проходила наиболее динамично по сравнению со
всеми странами СНГ и действительно побуждает избирателей обращать внимание на кандидатов не
только в день голосования на избирательных участках, но и в результате интересной наглядной агитации, в ходе массовых агитационных мероприятий,
митингов, во время текущей деятельности парламента, политических партий и отдельных кандидатов,
Негативной новеллой в Украине в этот раз стало
серьезное снижение упоминаемости избирательных
процессов в СМИ. Так, основные телевизионные каналы Украины, а также печатные СМИ, предоставляя
достаточные объемы платных ресурсов для самостоятельного рекламирования партиями своей деятельности, практически исключили проведение политических
дебатов, в том числе между основными партиями.
Многие избиратели могли бы сказать, что и так от политики на ТВ деваться некуда. Но, к сожалению, ограничение независимого медийного вещания ставит
гражданское общество в серьезную зависимость от финансовых ресурсов. И в последнее время самоцензура
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
Робота Громадянської середи, 19 грудня, була
присвячена розгляду діяльності поступівського напрямку «ЗАХИСТ».
Завершили розгляд нової Концепції роботи напрямку. На подальших тематичних засіданнях переходитимемо до її практичної реалізації.

Поступівська Skype-конференція
У четвер, 20 грудня, було проведено чергову
скайп-конференцію щодо загальних питань діяльності ГО «Поступ». У конференції брали участь представники таких напрямків: «Ідеологія», «Фейсбук»,
«Захист», «Поступінформ», «Кадри» (внутрішні та зовнішні), «Регіональний розвиток», «Інтернет-портал».
Обговорили питання роботи внутрішнього кадрового напрямку. Вирішили доручити кадровому центру
провести роботу з представниками Виконкому для
визначення результатів проведеної роботи із поступівцями, що увійшли до складу ГО «Поступ» у 20112012 роках щодо іх участі у діяльності організації.
Наступну скайп-конференцію заплановано провести 27 грудня о 19:00. За інформацією звертайтесь
до координатора напрямку «Кадри» (внутрішня робота)
Ігоря Костіна (067 935 8716).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На відкритій громадянській середі, 26 грудня,
заплановано підведення підсумків роботи ГО «Поступ» за 2012 рік та обговорення орієнтирів подальшої діяльності та розвитку на наступний 2013 рік.
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.
УВАГА! Виїзний агітаційний офіс ГО «Поступ» у зв’язку із несприятливими погодними
умовами у період з 22 грудня до 5 січня
включно тимчасово не працюватиме. Уважно
слідкуйте за оголошеннями у поступівській
групі на Фейсбуці «Поступ-координація».
З усіх питань, пропозицій, матеріальної
підтримки звертайтеся до координатора
виїзного офісу Дениса Чубка за телефоном
067 732-6195.
в СМИ приводит к тому, что только серьезные экономические ресурсы (а значит зависимость от финансовых групп) позволяют наиболее эффективно осветить
те или иные гражданские инициативы, что ставит деятельность потенциальных депутатов в серьезную зави-

(Продолжение на стр. 2)
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ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
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ПОЛ-БОЧКИ МЕДА, ПОЛ-БОЧКИ ДЕГТЯ…
(Начало на стр. 1)
симость от их спонсоров. Более того, некрупные политические силы оказываются в неравном положении,
так как им практически недоступно телевидение в силу
недостатка финансовых ресурсов.
Серьезным недостатком в организации и соответственно в истинности всего избирательного процесса
стало искусственное использования двойников кандидатов и технических партий, когда политические «пустышки» с одинаковым или созвучным именем или
названием фактически оттягивают на себя голоса не
столь сведущих в политических манипуляциях избирателей. На мажоритарных выборах участие «технических»
кандидатов снижает вероятность получения мандата реального кандидата, а на пропорциональных выборах
«технические» партии не только уменьшают у серьезных партий количество мест в новом парламенте, но и
вызывают у людей так называемую избирательную апатию, когда действительно сложно понять, есть ли среди
четырех украинских партий «зеленых» хоть одна, отстаивающая экологические интересы, или какая среди
десятка «демократических» партий – действительно отстаивающая демократические ценности.
Уверенность в достоверности определяемых результатов является одной из необходимых предпосылок
проведения свободных демократических выборов и,
соответственно, базой для легитимности обновляемого
парламента. В разных странах доверие населения к итогам выборов формируется и постоянной политической
системой, историко-культурными аспектами проведения выборов, реальной деятельностью органов власти.
Там, где перечисленные институты не могут исключить
потенциальных искажений при подсчете голосов, государство вводит другие механизмы. Так, в Украине в этих
целях уже много лет избирательные комиссии формируются всеми политическими партиями, участвующими
в выборах. Соответственно представители разных партий, вместе работая в избирательных комиссиях, фактически должны осуществлять самоконтроль внутренней
деятельности и не допускать или исправлять возможные ошибки. Дополнительный контроль обеспечивается

и вышестоящими комиссиями, решения выносятся не
в пользу каких-то определенных политических сил, а в
соответствии с нормами закона.
К сожалению этот, показавший себя эффективным,
механизм в сей раз был фактически заблокирован. Так
для участия в избирательной кампании зарегистрировалось более 80 политических партий, при этом реально в
выборах участвовало лишь 20-25 крупных или мелких
партий. Остальные 60 являлись «техническими» участниками и не преследовали своих политических интересов, а лишь «обслуживали» интересы других крупных
партий. Однако, именно эти партии оказались наиболее
представленными в составах всех окружных и участковых избирательных комиссий. В совокупности они формировали большинство для принятия любых решений
внутри комиссий и фактически блокировали деятельность представителей других партий, в том числе активно участвующих в выборах. И хотя юридически новый
парламент сформирован, доверие к его персональному
составу сильно подорвано во многих регионах страны. А
ведь парламентарии должны являться представителями
народа при принятии важных решений по развитию общества. В ситуации, когда народ не доверяет власти, начинаются недовольства, волнения, неисполнение
законодательства, что в свою очередь серьезно подрывает стабильность общества и государства.
Если стране не удастся в ближайшее время исправить ситуацию со СМИ и вернуть приемлемый уровень
доверия к результатам выборов со стороны общества,
дальнейшее проведение выборов будет терять свою
целесообразность, превращаться в декорацию, ограничивать появление новых свежих идей на политической сцене и постепенно возвращать Украину в СССР.
Зависимость избираемых парламентариев от финансовых групп все больше способствует коррупции в
стране, а, следовательно, тотальному контролю, неуверенности в завтрашнем дне.
К сожалению, приходится признать, что хоть
Украина и является одной из самых демократически
настроенных стран с уже хоть и короткой, но сло-

з Днем народження і зичить, щоб колишні досягнення та майбутні успіхи не дали Вам забути про те добре, що відбувається сьогодні!
Ігнатенка Ігоря Григоровича — 23 грудня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 23, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 17 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
На засіданні були присутніми 11 членів Виконкому
(при кворумі 9): Замурій Л.Г., Когут Р.Я., Костін І.О.,
Нестеренко О.А., Соколов К.А., Солодкий С.М., Ткаченко І.В., Твердохліб М.М., Троянова-Малош Н.М.,
Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Доненко Т.М.,
Зінган О.О., Краченко О.Г., Лисаченко А.В., Мотузка І.В.,
Стеценко С.О.
Секретар засідання: Ткаченко І.В.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 14 січня 2013 року.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!
жившейся историей честных выборов, проявившиеся
недостатки быстро приближают страну к ее соседям.
Странно, что все вышеописанные проблемы и их негативные последствия уже неоднократно демонстрировались историей, однако почему-то в Украине
по-прежнему пытаются наступить на те же грабли, в
том числе наблюдая, как у собственных ближайших
соседей от этих же грабель появилось уже по несколько шишек на лбу.

Материал подготовила собкор
«Поступинформа» Катерина Сердюк

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у жовтні-листопаді 2012 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 31 особа)
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