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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

На шпальтах «Поступінформу» ми продовжуємо публікувати конкретизовані ідеологічні засади ГО «Поступ».
Долучайтесь до обговорення у групі «Поступ-координація» у соціальній мережі Фейсбук, надсилайте листи на електронну скриньку редакції rk-postup-inform@mail.ru – думка кожного з вас важлива, а інколи й найцінніша.

Зі складу Виконкому ГО «Поступ» виключено Зінган О.О. за власним бажанням.

ГО «ПОСТУП» І ЛЮСТРАЦІЯ
Одним з перших кроків Громадянської влади стане якісне очищення
усіх державних органів та органів самоврядування. Сучасна система
державного апарату прогнила, просочилась «гноєм» зневаги до громадян, шахрайства, здирництва, злодійства.
У такому очищенні ми рішуче відкидаємо будь-які
ліберальної-демократичні забобони. Ніякої презумпції
невинності. Ніяких персональних розслідувань! У цій
системі – наскрізна кругова порука, всі пов’язані
спільними злочинами, зловживаннями, шахрайством,
хабарництвом і т.д. і т.п. Навіть той, хто не є ініціатором злодійства, вже на гачку, його завжди можна шантажувати причетністю. Щоб все і дії всіх розслідувати
потрібні десятки років. Ми не маємо такого часу.
Очищення буде проведено у вигляді люстрації, тотальної і безжальної.
Що означає люстрація? Люстрація означає, що
водночас будуть відсторонені усі, хто «віддано» працювали на кримінально-олігархічну владу.
В першу чергу, ми водночас звільнимо увесь суддівський і прокурорський склад. Так звані «правоохоронні органи» сьогодні охороняють лише одне право:
право кримінально-олігархічної влади грабувати і знищувати український народ. Ці «органи» вже давно перетворилися на інструмент насильства над
громадянами, на інструмент залякування і тиску. У
нас в країні достатньо грамотних юристів, щоб замінити водночас усіх суддів і прокурорів.
Так же ж і з СБУ, міліцією, податковою службою,
митницею. В них зараз майже не залишилося достойних людей, тих, хто насправді служить суспільству. Залишилися переважно вірні режиму «пси» або
просто безхребетні пристосуванці.
Якщо в їхній системі ще є люди порядні, які вже
зараз, не зважаючи на вимоги кримінальної олігархії
працюють чесно і не торгують інтересами суспільства
та власною совістю, то громадянська влада залишить

їх на державній службі. Такі люди нам потрібні, їм ми
гарантуємо гідне місце у новій системі державної
влади.
В інших органах влади люстрації підлягатимуть
лише ті, хто був організатором і провідником людожерської політики чинної сьогодні влади.
Для них є чіткі критерії:
- попередня робота на керівних посадах (керівники
та їхні заступники) в центральних органах державного
управління;
- статус депутата від будь-якої партії, представники
якої на той час входили до більшості у Верховній Раді
України;
- володіння особою або її близькими родичами активами компаній, які зареєстровані за межами
України, рахунками в закордонних банках;
- відмова у відкритому оприлюдненні доходів, витрат і власності особистих й близьких родичів;
- власність, яка перебуває у володінні або користуванні особи та її близьких родичів, має вартість
вищу за доходи, з яких були сплачені податки;
- судимість, яка не знята у визначеному законом
порядку.
З люстрацією нерозривно пов’язана прозорість
власності. В Україні не буде власності, не буде підприємств, які «пов’язані» з чиновниками. Не буде такого, щоб чиновники керували фінансовими
потоками, а їхні родичі отримували державні або комунальні замовлення. Або родинний бізнес - або
служба суспільству. Ці речі не поєднуються.
Лише повне очищення! Лише рішучі, одночасні і
всеохоплюючі зміни приведуть нас до мети, до процвітання ладу Громадянської держави в Україні.
Це наше принципове рішення. Воно може уточнюватися, деталізуватися, але залишиться незмінним.

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

Громадянські середи
На Громадянській середі, 27 лютого, обговорили
практичні кроки діяльності поступівського напрямку
«Захист» згідно оновленої Концепції.
Якщо раніше у напрямку «Захист» було тільки одне
завдання – захист громадянських прав та інтересів
членів ГО «Поступ», то тепер до нього додалося ще
два: захист громадських інтересів і навчання громадян захисту своїх громадянських прав.

Поступівська Skype-конференція
У четвер, 28 лютого, було проведено чергову
скайп-конференцію щодо питань діяльності напрямку «Піар» ГО «Поступ». У конференції взяли
участь представники таких напрямків: «Захист»,
«Виїзний агітаційний офіс», «Кадри» (внутрішні та
зовнішні), «Фейсбук», «Ідеологія», «Позиція Поступу», «Поступінформ».
Обговорили шляхи розвитку діяльності напрямку
«Піар». Визначили конкрені завдання щодо поступівської пропаганди та агітації.
Наступна скайп-конференція відбудеться 14 березня о 19:00. Розглядатимемо питання щодо виконання рішення Виконкому ГО «Поступ» стосовно
участі кожного члена організації у підготовці, випуску та розповсюдженні газети «Поступінформ».
За інформацією звертайтесь до координатора
напрямку «Кадри» (внутрішня робота) Ігоря Костіна
(067 935 8716). Запрошуємо усіх бажаючих до участі в роботі скайп-конференції.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Подальша розробка Громадянської ідеологі ГО
«Поступ» – 6 березня. Координатор Святослав Стеценко.
Громадянські Середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх. 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.

ГРОМАДЯНСЬКІ СЕРЕДИ ГО «ПОСТУП»

СТРАТЕГІЧНІ І ТАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ГО «ПОСТУП»
Одне із відкритих засідань Громадянських серед
ГО «Поступ» було присвячено важливому для кожного
з членів організації завданню: що, як, коли ми маємо
зробити, які проміжні результати і в який термін отримати, щоб досягти мети.
Стратегія, в принципі, відома. Для того, щоб реалізувати мету щодо побудови в Україні Громадянської
держави, потрібна політична воля, а отже – завоювання політичної влади. Для отримання чи взяття
влади потрібна наявність трьох складових.

Перша. Необхідно доопрацювати зрозумілу для
кожного пересічного громадянина чітку модель Громадянської України. Саме така, яку б хотів бачити і отримати кожен з нас, громадян України. Потрібен простий
і ясний план, що і як зробити, щоб перейти від сучасного безладу і руйнації до заможного, вільного, впорядкованого життя – реальний і зрозумілий план.
Друга. Потрібно, щоб не менше 15 мільйонів
українців (третина населення держави) знали, що таке
Громадянська держава і хотіли її отримати.

Третя. Слід згуртувати активну «живу» організацію кількістю щонайменше в 100 000 членів і, як наслідок, це дасть нам 10 000 її активу.
Це завдання стратегічне. Тема обговорення полягала в тому як, в які терміни досягти його; які послідовні кроки для цього слід зробити; як в процесі
діяльності щодо досягнення мети оцінити виконуємо
ми завдання чи ні.
(Продовження на стор. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ГРОМАДЯНСЬКІ СЕРЕДИ ГО «ПОСТУП»

СТРАТЕГІЧНІ І ТАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ГО «ПОСТУП»
(Початок на стор. 1)
За результатами обговорення було прийнято такі
завдання і терміни їх виконання:
– Найближче тактичне завдання: вийти на
публічний рівень. Публічний рівень означає, що на
позицію ГО «Поступ» зважають, позицією ГО «Поступ»
цікавляться, «Поступ» присутній в загальноукраїнському інформаційному просторі, заходи ГО «Поступ»
мають суспільно-політичний резонанс.
Для виконання найближчого завдання потрібно
зробити наступне:
В напрямку ідеології сформулювати позиції ГО «Поступ» з найбільш значущих проблем суспільства і держави, чіткі гасла з кожної проблеми. Кожну позицію
має бути викладено стисло, просто, зрозуміло –
таким чином, щоб в подальшому її можна було використовувати як агітаційну листівку. Термін виконання:
протягом березня-травня цього року, з публікацією в
кожному числі «Поступінформу».
В напрямку організаційної роботи досягти чисельності ГО «Поступ» не менше, ніж в 1000 членів, що
забезпечить з них не менше, ніж 100 осіб постійно
діючого активу. Це дасть змогу власними силами
проводити публічні акції, які за чисельністю учасників
привернуть увагу суспільства і засобів масової інформації.
В напрямку піару досягти розсилки газети до 100 000
читачів.
Такий результат потрібно отримати для досягнення
публічного рівня. Ми не будемо казати, в якій термін
цього досягнемо, але зрозуміло, що зробити це необхідно у найкоротші терміни. Швидкість зростання
напряму буде залежати від того, наскільки нам вдасться запалити людей ентузіазмом до роботи.
Для виконання завдання нам необхідно застосувати
насамперед метод великих чисел. Це означає, що нам
потрібно серед багатьох людей шукати тих, хто буде
поділяти наші ідеї і готовий буде з нами працювати.
Ми вважаємо, що серед 10 звичайних громадян одного такого знайти можна, якщо йому розповісти про

наші методи і мету. На сьогоднішній день кадрова робота – це робота з просіювання великої маси людей.
Робити це доцільно в соціальних мережах. І чим більшою буде команда, чим активніше вона буде працювати, тим швидше буде досягнуто результат.
– Подальше тактичне завдання: вийти на
політичний рівень.
Політичний рівень означає, що «Поступ» на найближчих виборах повинен бути готовий перемогти
хоча б в одному або декількох суміжних округах. Нам
потрібна перемога на місцевих виборах, формування
громадянської більшості в місцевій раді, демонстрація ефективної роботи ГО «Поступ». Вихід на політичний рівень обов’язково має бути переможним. Це
важливо і для мобілізації членів організації, і для демонстрації нашої сили і ефективності суспільству.
Для виходу на політичний рівень нам потрібно мати
чисельність ГО «Поступ» щонайменше в 10 000 членів,
що забезпечить з них – не менше, ніж 1000 активу.
Для чого саме такі показники? Для того, щоб протягом
щонайменше року охопити пропагандою, агітацією, організаційною роботою цілий виборчий округ (або декілька суміжних), щоб кожна людина в цьому окрузі
знала про Громадянську ідеологію, щоб ГО «Поступ»
сприймали як згуртовану і рішучу силу, щоб члени організації змогли укомплектувати кожну виборчу дільницю, щоб агітатор «Поступу» був у кожному дворі.
З виходом на політичний рівень створити представництва чи осередки ГО «Поступ» у більшості областей України, у разі потреби набути статусу
політичної партії.
– З виходом на політичний рівень розпочинається безпосередня реалізація стратегічної мети
– приведення до влади Громадянського уряду.
Це наші тактичні завдання. Кожному члену ГО «Поступ» є місце для участі в процесі досягненні наших
завдань і кожен з нас може його знайти.

Узгоджено на Громадянській середі
20 лютого 2013 року.

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ПОЧАТОК РОБОТИ ВИЇЗНОГО АГІТАЦІЙНОГО ОФІСУ
Нарешті закінчується холодна пора, і настала
весна. І разом з весняним теплом починає свою роботу виїзний агітаційний офіс ГО «Поступ».
Початок нового сезону роботи планується на 16 березня. Хочу нагадати, що наш виїзний офіс працює
щосуботи з 12:00 до 16:00 на Контрактовій площі біля
пам'ятника Г. Сковороді, за умови недощової погоди.
В офісі можна зустрітися зі своїм Представником у
Виконкомі, здати внески, отримати свіжий випуск газети, спробувати себе в якості агітатора нашої поступівської ідеології.
Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до роботи
нашого виїзного офісу.
Координатор виїзного агітаційного офісу Денис
Чубко. Телефон: 067732 6195.

Усіх поступівців і поступівчанок, читачів та
читачок нашого «Поступінформу» щиро вітаємо з Першим днем Весни!
Холод врешті-решт відступить, крига з
променями сонця розтане, дзвінкі струмки
змінять понурий настрій надією на воскресіння як природи, так і України!
Пам’ятаймо: наше життя – в наших руках,
доля України – у нашому не байдужому ставленні до державних і суспільних справ, майбутнє – за Громадянською державою і
активним поступальним рухом вперед!

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб у Вашому
житті завжди були люди, які не тільки співчували Вам при невдачах, а й які б щиро раділи
Вашим успіхам!
Костенка Тараса Вікторовича – 1 березня
Онищенка Євгена Вікторовича – 3 березня
Олександру Єременко вітаємо з народженням
сина Павлика! Хай росте здоровий і щасливий
— на втіху батькам, на радість «Поступу»,
на гордість Україні!
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 4, ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ 25 ЛЮТОГО 2013 РОКУ
На засіданні були присутніми 10 членів Виконкому
(при кворумі 10): Доненко Т.М., Замурій Л.Г., Зінган О.О., Костін І.О., Соколов К.А., Стеценко С.О.,
Твердохліб М.М., Троянова-Малош Н.М., Чубко Д.Г.,
Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Абаєва
Т.Ю., Когут Р.Я., Кравченко О.Г., Лисаченко А.В.,
Мотузка І.В., Нестеренко О.А., Солодкий С.М., Ткаченко І.В.
Секретар засідання: Соколов К.А.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні Виконкому заслухали звіти кураторів
та представників напрямків діяльності ГО «Поступ».
Вирішено:
1. Взяти до відома інформацію щодо діяльності напрямків.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 11 березня 2013 року.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!

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