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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»
стосовно призначення
нового складу Уряду України
Призначення нового складу Кабінету Міністрів
України є послідовним продовженням курсу чинної
влади на феодалізацію країни в інтересах олігархічних груп.
В уряді немає жодного міністра, який мав би досвід
ефективної для країни управлінської діяльності. Уся
попередня діяльність членів уряду, в тому числі й тих,
хто не вперше обіймає керівні посади в системі державного управління, була спрямована винятково на
збагачення особисте та їхніх справжніх хазяїв. А деякі
нові призначенці, зокрема міністр соціальної політики
Наталія Королевська, що нещодавно під час виборів
до Верховної Ради України із запалом наголошувала
на власну опозиційність чинній владі і Міністр оборони Павло Лєбєдев, котрий взагалі не має державно-управлінського
досвіду,
викликають
здивування.

Із аналізу персонального складу Кабінету Міністрів
випливає висновок, що справжнім завданням нинішнього Уряду є максимальне здирництво з населення і розподілення ресурсів державного бюджету
між фінансовими олігархічними угрупованнями.
ГО «Поступ» з громадянської державницької позиції наголошує, що вважає такий склад Уряду неспроможним діяти в інтересах громадян України. ГО
«Поступ» наголошує, що необхідною умовою створення і діяльності ефективного для України вищого
органу в системі органів виконавчої влади України є
перетворення держави з апарату феодального здирництва на інструмент прямої реалізації прав та інтересів громадян і суспільства.

Узгоджено у Фейсбук-групі «Поступ-координація»
3 січня 2013 року

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA
Шановні читачі щотижневика «Поступінформ»,
ось і починається наступний наш газетний рік! Дякуємо вам за те, що були з нами у минулому році і залишаєтесь з нами у 2013-му, який тільки починається!
Ми завжди раді вашим коментарям, відгукам, запитанням та критиці в бік редакції щодо тематики та інформаційного наповнення газети, а також щодо
художнього оформлення номерів та їх привабливості.
Ще раз дякуємо усім вам – членам ГО «Поступ» та
нашим прихильникам – за спільно проведений час
за підготовкою і читанням нашого «Поступінформу»!
З повагою, найкращими новорічними
та різдвяними привітаннями від колективу редакції
газети «Поступінформ», Марія Пелех.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Поступівська Skype-конференція
Наступна скайп-конференція відбудеться 10
січня 2013 року о 19:00. За інформацією звертайтесь до координатора напрямку «Кадри» (внутрішня
робота) Ігоря Костіна (067 935 8716). Запрошуємо
усіх бажаючих до участі в роботі скайп-конференції.

РЕЛІГІЯ ТА СУСПІЛЬСТВО

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

РОЖДЕСТВО – ВРЕМЯ ПЕРЕОЦЕНКИ
ЦЕННОСТЕЙ ДЛЯ КАЖДОГО

ГОЛОВНИЙ ІДЕОЛОГІЧНИЙ
ВИБІР ГО «ПОСТУП»

Родная украинская
нация, члены общественной организации «Поступ» и
читатели нашей газеты! Мы искренне
рады поздравить всех вас с наступающим христианским праздником,
со временем обновления и наступления новых свершений. Вместе пережит не один конец света:
напряжённые выборы, экономические
и политические кризисы, зимы, которые ежегодно наступают после осени,
но каждый раз являются полной неожиданностью для жилищно-коммунальных служб.
И в эти светлые для всего человечества дни мы хотим пожелать Вам
семейного уюта, бесценного человеческого тепла и душевного равновесия, поскольку Бог у всех нас, даже у
атеистов, по сути один. Ведь Пресвятая Троица может быть выражена
именно в трёх важнейших словах:
«Извини. Люблю. Благодарю».
Для каждого важно простить и быть
прощённым, чтобы бремя обид не давило на плечи невидимым грузом.
Для каждого важно быть любимым,
ощущать сердечную близость и самому искренне любить. И, конечно

Нотатка друга
На сторінках «Поступінформу» ми продовжуємо, розпочату у передноворічному номері, поступівську ідеологічну дискусію («Поступінформ» № 473). Метою дискусії є чітке визначення ідеологічних
засад ГО «Поступ» і подальше прийняття їх на Загальних зборах. Запрошуємо кожного читача долучитися до обговорення.

же, для каждого важно получать благодарность за свои поступки, а также
уметь быть благодарным родителям,
семье, родственным душам.
Пусть всё всегда будет так, как
именно Вы того хотите. Более двух
тысяч лет назад Иисус Христос пришёл в этот мир с великой целью – изменить человечество. И Он сделал
это. Внутри нас также есть тонкая
сила, позволяющая совершать невозможное.

С уважением к тем, кто изменяет мир к лучшему сегодня,
от дружного коллектива
еженедельника «Поступинформ»,
автор рубрики «Религия и
общество» Михаил Марченко

Головний ідеологічний вибір полягає
у самовизначенні: хто ми є?. На розумінні «хто ми є» для себе ґрунтуються
наша мета, завдання, форми і способи
дій. Цей вибір знаходиться між двома
протилежними позиціями.
Перша позиція «я – для світу» в історії часто приводила до стану «людина –
гвинтик держави».
Друга позиція «я – центр світу» зазвичай приводить до стану «людина людині – вовк».
Обидві крайні позиції виявилися не
спроможними розв’язати чисельні проблеми людської цивілізації. Жодна з них
не здатна розв’язати протиріччя, які завжди існують між інтересами особистості
і суспільства.
Пріоритет особистого традиційно
проголошують ліберали і анархісти,
пріоритет суспільного соціалісти і консерватори. В чому полягає сутність пріоритету? Сутність пріоритету полягає в
тому, чиї інтереси за рівних умов будуть
захищатися у разі конфлікту: інтереси

особи або інтереси суспільства. Пріоритет має сенс лише у разі конфлікту.
Якщо конфлікт відсутній- потреба у виборі не виникає.
Конфлікт особи і суспільства був, є і
залишиться природним. Суспільство є
більш високою формою організації людства, ніж особа, родина, рід, громада.
Сутність суспільства не зводиться до сукупності осіб, з яких суспільство складається. За системними ознаками
суспільство набуває нових якостей, що
не притаманні окремим особам – елементам суспільства. Суспільство має
цілі, цінності і потреби, яких не має
особа. Значна частина спільних для
особи і суспільства цілей, інтересів, потреб мають для них різну вагомість.
Важливим для нас є те, що суб'єктом соціального і науково-технологічного розвитку людства є не особа, а цивілізації і
нації як форми устрою суспільства, так
же ж популяція, а не особа є суб'єктом
біологічного розвитку.

(Продовження на стор. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

ГОЛОВНИЙ ІДЕОЛОГІЧНИЙ ВИБІР ГО «ПОСТУП»
(Початок на стор. 1)
Конфлікт є багатоплановим, зокрема він існує на біологічному рівні, економічному рівні, соціальному рівні.
На біологічному рівні – це конфлікт між прагненням кожної особи і потребою суспільства. Конфлікт
на біологічному рівні обумовлений біологічним законом природного добору. Ризик для суспільства полягає у біологічній деградації популяції людей, що
неминуче призведе до зникнення такої популяції, до
заміни її популяцією більш здоровою біологічно.
На економічному рівні – це конфлікт між прагненням
особи до одержання якомога більшої частки у індивідуальному споживанні матеріальних ресурсів, виробництво
котрих є переважно суспільним, і потребою суспільства
у раціональному використанні ресурсів. Ризик для суспільства полягає у перерозподілі ресурсів з мети розвитку на мету споживання або мету панування.
На соціальному рівні – це конфлікт між прагненням
особи одержувати гарантії власної безпеки і добробуту
від суспільства та потребою суспільства у виконанні
усіма особами певних зобов’язань перед ним. Ризик
для суспільства полягає у виникненні ворожнечі між соціальними групами і прошарками на ґрунті нерівного
співвідношення їхнього внеску на цілі суспільства і
частки суспільних благ, які вони споживають.
У розрізі моралі конфлікт приймає форму протиріччя між егоїзмом і колективізмом.
Ми, ГО «Поступ», маємо зробити такий вибір, який
відповідає інтересам суспільства і водночас сприяє
розвитку особистостей – членів організації.
Інтереси суспільства, інтереси людства вимагають
свободи особистості у тих межах, коли особа не завдає шкоди суспільству.
Повторюю, що суспільство не є простою сукупністю
людей, воно набуває системних властивостей, якими не
володіє жодна з його окремих складових. Відповідно,
суспільство має властиві його сутності інтереси.
Що таке інтереси суспільства? Це не інтереси держави, це не політичні інтереси. Інтереси суспільства
є об’єктивними, незалежними від інтересів тих чи
інших осіб або соціальних верств.
Можна умовно виділити три групи природних інтересів суспільства:
- фізичне виживання (збереження території, відновлення і збереження навколишнього середовища,
фізичне і психічне здоров’я) людської популяції;
- розвиток (біологічний, інтелектуальний, науковотехнічний), опанування всесвіту;
- збереження та відтворення традиційної культури нації.
Суб’єктами соціального і науково-технічного розвитку людства є цивілізації і нації як форми організації суспільства. Ставити їх в залежність від приватних
інтересів безлічі осіб щонайменше є безглуздям. Інтереси суспільства є стратегічним пріоритетом.
Разом з тим, без вільних активних громадян розвиток суспільства неможливий. Нові, більш ефективні
рішення знаходять духовно і розумово вільні творчі
особистості. Тому максимальний розвиток творчого

потенціалу кожної людини, вільна реалізація власного
потенціалу за особистим вибором є життєво необхідними для успіху суспільства.
Ми за пріоритет суспільних інтересів і водночас за
свободу особистості, за вільний вибір і особисту відповідальність кожного. Чи є в цьому протиріччя? Ні, такого
протиріччя немає. Кожен має право на особисту свободу
і особистий вибір. Але лише тоді, коли це стосується
його особистого життя. У житті суспільства мають бути
реалізовані три правила, які не дають змоги використовувати особисту свободу для паразитування.
Перше правило: взаємна відповідність прав
і обов'язків громадянина. Згідно нього – лише
той, хто повністю виконує обов'язки громадянина,
може мати політичні права. Не хочеш служити у війську або замість служби відпрацювати відповідний
термін на громадських роботах – не роби цього, але
тоді не претендуй на участь в управлінні державними
справами. Так само і стосовно інших обов'язків громадянина. Повні політичні права має той, хто бере на
себе обов’язки. Саме з цього випливають наші поступівські громадянські постулати.
Друге правило: відповідність участі громадянина в управлінні суспільством – його знанням, умінням, моральним якостям. Без високих
моральних якостей знання і уміння щодо управління
будуть використані на шкоду суспільству. Тому моральність є першою вимогою для участі в управлінні
суспільством.
Третім правилом є розмежування державного управління і місцевого самоврядування.
Все, що стосується повсякденного життя: комунальне
господарство, місцева інфраструктура, соціально-побутові потреби мешканців включно із початковою і середньою освітою, медичним забезпеченням,
громадським порядком хай залишається за місцевим
самоврядуванням. Лише на цьому рівні прийнятним є
безпосереднє народовладдя з виборами голови ради,
шерифа, судді, навіть директора школи і головного лікаря лікарні з можливістю для громади у разі потреби
негайно звільнити будь-якого чиновника. Ефективне
народовладдя закінчується на цьому рівні, тому що у
масштабі області громада вже не має можливості безпосередньо контролювати управлінців і оперативно
приймати рішення стосовно їхньої заміни. Звичайно,
ефективне самоврядування потребує безпосередньо
розпоряджатися достатніми ресурсами незалежно від
центрального державного управління.
Перше правило є саме ідеологічним вибором,
решта правил є похідними від першого.
Все, що стосується розвитку країни в цілому, національної виробничої, енергетичної, інформаційної і
транспортної інфраструктури, усіх інших складових
національної безпеки має бути в системі централізованого державного управління. На цьому рівні демократія хоч представницька, хоч безпосередня не
забезпечує достатньої ефективності і перетворюється
на інструмент маніпуляції масами. Державні справи
повинні бути в руках людей з масштабним мислен-

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Обговорення роботи ідеологічного напрямку діяльності ГО «Поступ» відбудеться 9 січня. Координатор напрямку С. Стеценко.
• Про діяльніть поступівського напрямку «Кадри» (внутрішня робота) – 16 січня. Координатор напрямку І. Костін.
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.

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб зірки з
неба самі падали у Ваші долоні і здійснювали найзаповітніші бажання!
Ситара Олександра Володимировича – 5 січня
Шамакіну Ларису Володимирівну – 5 січня
Колісник Наталію Анатоліївну – 6 січня
Гацюка Юрія Васильовича – 9 січня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ням, з достатніми уміннями і навичками в управлінні.
Тому комплектувати органи державного управління з
нижчих до вищих ланок слід за принципами і процедурами не демократії, а меритократії (принцип управління, згідно з яким керівні пости повинні займати
найздібніші люди, незалежно від їхнього соціального
чи економічного походження).
Таким ідеологічним вибором, що дозволяє розв’язати
протиріччя між особистою свободою і суспільним інтересом має бути громадянський солідаризм.
У громадянському солідаризмі повні політичні
права має той, хто бере на себе обов’язки. З цього
випливають три громадянських постулати ГО «Поступ», які є основою Громадянської держави:
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.
У наступних нотатках ми розглянемо, як громадянський солідаризм розв’язує дилеми «споживання
– розвиток», «національне – глобальне», «конкуренція – солідарність».

Святослав Стеценко,
член Виконкому ГО «Поступ»,
координатор Ідеологічного напрямку

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