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ПРИЄДНУЙСЯ ДО•НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

стосовно вкрай незадовільного
стану автошляхів України

Щодо вкрай незадовільного, а іноді і просто катастрофічного, стану автошляхів України громадська організація «Поступ» вважає, що за всі роки
незалежності України наші автошляхи ще не були у
такому жахливому стані. Звичайно, як завжди, зі слів
влади, винна у всьому погода, відсутність фінансування та ще хтось (попередники), але ніяк не чинна
олігархічна владна машина.
Ми добре розуміємо, що автошляхи на території
України в переважній більшості були спроектовані та
побудовані ще за часів колишнього СРСР, а тоді були
й інші норми будівництва, і меншими були як вага
вантажівок, так і кількість автотранспорту, та й зими
були не такі...
Проте усі ми знаємо й інше. Протягом двох останніх десятиліть, жодна влада (при президентствах
Кучми, Ющенка чи Януковича) не мала бажання і
нічого не зробила для того, щоб наші автошляхи
стали справді європейськими. Всі влади були олігархічними, а значить вони по суті своїй не могли бути
справжніми господарями в Україні, які б турбувалися
про громадян України. Під час будівництва або ремонту доріг завжди було і особливо процвітає сьогодні розкрадання величезних сум державних коштів
(від банального продажу асфальту на сторону до завищення собівартості робіт приватними підрядними

організаціями за відкат). Влада про це добре знає і
нічого не робить задля покращення ситуації, а інакше
і не може бути, бо вона ж в долі. Ніхто сьогодні не зацікавлений у хорошій якості виконання робіт, бо дороги – це довічний і дуже прибутковий бізнес для
своїх структур.
Кожна влада спромоглася побудувати лише по
одній автодорозі Київ–Конча-Заспа, Київ-Хоружівка,
Київ-Нові Петрівці, ну і звичайно, спільна для всіх
траса Київ – Бориспіль. Все, інших автодоріг у нас
немає, а є просто напрямки руху.
Ми переконані, що лише економіка, побудована на
основі малого та середнього бізнесу, а не сьогоднішня її олігархічна модель, може заробити суттєві
кошти в бюджет і для фінансування будівництва та
ремонту доріг в тому числі. Лише заміна сучасної олігархічної системи влади на нову владу, сформовану
за громадянською ідеологією, дасть змогу навести
порядок в Україні. І це буде одним з пріоритетних завдань нового Громадянського уряду в новій Громадянській державі Україні.
Майбутнє за Громадянською Україною! Будуймо
Громадянську державу РАЗОМ!

Узгоджено у Фейсбук-групі «Поступ-координація»
6 березня 2013 року

АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Личности, оказывающие влияние
на мир, не одиноки, хотя и отличаются от толпы. Гораздо чаще ими
оказываются люди, у которых есть
какое-то общее видение или цель, направляющее их
жизни. Они принадлежат к особому сообществу
внутри общества, идентифицирующему их и удовлетворяющему их потребность принадлежать чему-то
большему, чем они сами. Им не интересно просто
ныть и самовыражаться. Эти люди обладают тем, что
можно назвать стандартом праведности или кодексом чести, по которому они живут. Естественно, этот
стандарт праведности или кодекс чести и определяет
их видение или цель; определяет он и то, какое сообщество они построят.
В чем нуждается наш мир с его глобальными проблемами – так это в людях, которые бы сознательно
приняли ответственность за самих себя, свои семьи,
за общество и мир, непосредственно их окружающий. Только с таким пониманием (идеологией), которое бы оказало положительное воздействие на мир
внешний, кажущийся таким далеким и независимым
от конкретного человека.
Личные обязательства и ответственность – именно
эти качества необходимы людям, которые хотят ока-

зать положительное влияние на общество. Но как же
нам обрести понимание этого и пополнить число
людей ответственных, обладающих активной жизненной позицией? Одним из ключевых факторов является обучение, происходящее дома и в
непосредственном окружении человека – школе,
ВУЗе, на работе, в организации. Для положительного
влияния на общество необходимо положительное
формирование личности. Для человека важно «быть
причастным» к событиям, так как «история жизни
каждого из нас обретает смысл и направление в рамках другой, более великой истории». Все глобальные
проблемы одновременно являются и локальными.
Люди могут внести свой вклад в решение этих проблем становясь частью либо самой проблемы, либо
ее решения. Значительно или незначительно их влияние, но, так или иначе, они свой вклад вносят. И качество нашего вклада будет зависеть от того, на
каких убеждениях мы строим свою жизнь.
Не все и не всегда готовы нести индивидуально
ответственность. Для большинства ближе идея «делегирования ответственности». Но для практических
целей организации или группы людей, направленных

(Продолжение на стр. 2)
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Зі святом 8 березня!
Дорогі наші милі, хороші, розумні, привабливі, розсудливі, турботливі дівчата-поступівчанки, колеги, матері, сестри, дружини,
доньки! Щиро вітаємо Вас з чудовим весняним Святом – Міжнародним жіночим днем!
Відкидаючи пафосність і офіційну частину
різних державних петицій, документів і поглядів, однозначно можна сказати – це одне
з найкращих свят, якому довелося приємно
увійти і міцно укріпитися у нашому календарі.
Адже це ще один привід нагадати жінкам про
їхню унікальність і значимість для кожного з нас
зокрема і суспільства загалом. Ще одна приємна
нагода засвідчити Вам, наші любі і шановні, у кожному окремому випадку – свою любов, повагу,
кохання, вдячність, підтримку, захоплення і т.п.
Дякуємо Вам за те, що Ви у нас такі є!
Здоров’я, щастя, радості,
успіхів, здійснення мрій
і приємних подарунків
усім Вам!
Від чоловічої
половини
поступівської громади,
Максим Твердохліб

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи

На Громадянській середі, 6 березня, обговорили
і погодили ставлення ГО «Поступ» до юридичної реформи (див. публікацію в цьому номері). Вирішили,
що слід так організувати нашу роботу, щоб щотижня
підготовлювати принципи реалізації хоча б однієї з
позицій Громадянської держави.
Узгодили план роботи засідань поступівських
Громадянських серед до літа цього року. Але Громадянських серед недостатньо. Необхідно організовувати скайп-конференції та інтерактивне
обговорення у Фейсбук-групі «Поступ-координація»
та в інших соц.мережах.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД

• Подальша розробка Громадянської ідеологі ГО
«Поступ», а саме «Пріоритетна соціальна політика
для працівників охорони здоров’я та народної
освіти, військовослужбовців та міліції» – 13 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.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На фирме «Тойота» есть понятие «Харакири один,
два и три». Харакири один – это моя ответственность
за мою задачу. Харакири два – моя ответственность
за то, что сделали или не сделали люди после меня,
которым я что-то поручил. Харакири три – моя ответственность за людей вокруг меня, от которых
также зависел результат.
Все будущие государственные деятели, которым
суждено взять на себя ответственность за судьбы народов, все великие ученые, писатели, философы,
имена которых никому еще не известны, — все они
сегодня сидят за школьными партами. Не надо думать, что ответственность придет к ним в дальнейшем вместе с порученным делом. Кто не воспитал в
себе чувства ответственности в юности, тот не научится этому и в зрелые годы. Поэтому мы сознательно стараемся развивать понятие ответственности
в рамках нашей общественной организации «Поступ», обращаясь к лучшим качествам наших членов.
Мы хотим отвечать за наше будущее и будущее
наших детей!

(Начало на стр. 1)

на достижение результатов, ответственность полезно
не делить, а умножать. Если человек ее делегировал
(передал), то это с него ответственность не снимает.
«За выполнение приказа отвечает тот, кто его отдает»
– было записано в Уставе Вооруженных Сил. Ответственность не может делиться (между несколькими
людьми), она может только умножаться. Если мой ребенок не сделал уроки, то за это отвечаем мы оба, и
я, и ребенок, и не пополам, а по полной. Если я руководитель и поручил задание младшему руководителю (руководителю группы), то он отвечает передо
мной, но это не снимает ответственности с меня. Ответственность только умножается – на всех, кто причастен к выполнению.
Делегирование ответственности – один из способов поставить другого на свое место (а для другого –
это способ поставить себя на место другого, то есть
вас). Это одновременно и способ заставить человека
учитывать интересы других людей. Делегирование
ответственности – противовес эгоизму, когда человек думает только о себе, и не думает о других, когда Наталья Сергиенко, член ГО «Поступ»,
все, связанное с ним, ему представляется более важ- собкор «Поступинформа»
ным или интересным.
ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

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.

ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ СУДОВОЇ
РЕФОРМИ І ВИБОРНОСТІ СУДДІВ
У ГРОМАДЯНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ
1. Будь-який суддя залежний
лише від народу, повністю незалежний від законодавчої чи виконавчої
влади. Суддя, як будь-яка посадова
особа Громадянської держави, не
має недоторканості.
2. Суддів судів першої інстанції обирають громадяни на визначений термін з правом відкликання.
Суддю обирають більшістю не менше, ніж половини
від загальної кількості тих, хто взяв участь у виборах.
Для ініціювання відкликання і перевиборів судді суду
першої інстанції потрібно 10% від числа тих, хто голосував на виборах.
3. Суддів судів вищих інстанцій обирають і знімають з посади судді нижчої інстанції на загальних
зборах. Громадяни також можуть зняти суддів судів
вищих інстанцій, таку процедуру можуть ініціювати
10% громадян від числа тих, хто взяли участь у виборах у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці.

4. У разі відсутності обраного судді призначається
тимчасовий суддя за рішенням органу виконавчої
влади відповідного рівня. Вибори судді призначаються
протягом місяця з часу реєстрації кандидата в судді.
5. В кожному районі буде створено реєстр тих, хто
відповідає кваліфікаційним вимогам, згоден і здатний
бути суддею. Кандидат у судді викладає у відкритий
доступ відомості про власність, доходи, витрати
власні і членів родини.
Ми свідомо окреслили лише основні, визначальні
принципи. Їхня сутність в тому, щоб перетворити суди з
карального органу, з місця де «вирішують питання» на інструмент справедливого розв’язання суперечок і захисту прав і законних інтересів громадян і суспільства.
Питання внутрішньої структури судової системи
(спеціалізація судів на різних рівнях, їхні повноваження і взаємовідносини й таке інше), кваліфікаційних
вимог, процедур є технологічними і похідними. Їх обґрунтують фахівці відповідно до визначених у Громадянській державі принципів. Головне, щоб судова

з Днем народження і зичить, щоб Ваша репутація відповідальної та інтелігентної особистості ставала відомою людям ще задовго
до зустрічі з Вами!
Каленюка Дмитра Анатолійовича – 7 березня
Чубка Дениса Георгійовича – 7 березня
Доненка Тараса Михайловича – 10 березня
Шевченка Вячеслава Анатолійовича – 11 березня
Гладченко Оксану Петрівну – 12 березня
Лося Сергія Дмитровича – 12 березня
Філіпчука Дмитра Васильовича – 12 березня
Клебанівського Сергія Володимировича – 13 березня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!

До усіх небайдужих! Потрібна допомога дитині у лікуванні раку крові!

Місяць тому у доньки (3,5 роки) нашого колеги,члена ГО «Поступ» Івана Наумеця виявили гострий Т-лінійний лімфобластний
лейкоз (рак крові). Лікування відбувається у
Вінницькій обласній дитячій лікарні (онкогематологічне відділення). В лікарню дитина потрапила у важкому стані. Зараз стан дещо
стабілізувався, організм дитини піддався лікуванню, проте лікарі прогнозів не роблять.
Виникало питання про лікування у лікарні «ОХМАТДИТ» , але зараз у стані ремісії змінювати
лікувальний заклад необхідності немає. Проте
онкологічна хвороба непередбачувана,
«хімію» організм сприймає важко – були ускладнення і погіршення стану здоров’я дитини.
Складнощі виникають також і в тому, що препарати для лікування дуже дорогі.
Просимо всіх, хто може допомогти в даній
ситуації, відгукнутися. Телефон батька, Івана
Наумеця, 067-250-53-61. Відповідальний за
збір коштів у ГО «Поступ» – Сергій Солодкий,
– 067-908-00-11.
система, як і всі інші державні і комунальні органи,
були побудовані і діяли так, як зручно громадянам, а
не тим чи іншим чиновникам.
Усі принципи, за винятком четвертого, були ухвалені усіма присутніми на засіданні Громадянської середи ГО «Поступ». Член ГО «Поступ» Любов Замурій
висловила незгоду з призначенням виборів судді за
наявності одного кандидата і висловила пропозицію,
щоб кандидатів було не менше двох. Більшість присутніх не погодились з такою нормою, оскільки п’ятий
принцип передбачає формування відкритого списку
усіх кандидатів у судді. Четвертий принцип потребує
узгодженого рішення після додаткового обговорення.

Зазначені Принципи обговорено і ухвалено на Громадянській середі ГО «Поступ» 06.03.2013.
Святослав Стеценко, член виконкому ГО
«Поступ», керівник Ідеологічного напрямку

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