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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

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 ТА ПРІОРИТЕТИ
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ВІЙСЬКОВИКІВ І
ПРАВООХОРОНЦІВ У ГРОМАДЯНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ
Зазначеним категоріям службовців повинно бути забезпечено:
1. Мінімальний рівень заробітної
платні і грошового забезпечення не
нижчий за середній в країні.
2. Гарантоване службове житло
(без права приватизації).
3. Освіта їхнім дітям повністю за рахунок державних коштів.
4. У разі загибелі або втрати працездатності – державну пенсію дружині у розмірі грошового забезпечення службовця та дітям до завершення ними
навчання (для військовиків і правоохоронців).
Головні принципи соціальної політики Громадянського уряду спрямовані на те, щоб в освіту і медицину, до війська і міліції йшли найкращі. Таке
можливо лише за гарантії їхнього високого соціального статусу і, безумовно, добробуту. Пріоритет полягає в тому, що навіть у разі нестачі ресурсів для
виконання усіх соціальних зобов’язань уряду – освітяни, лікарі, військовики і правоохоронці гарантовано

будуть забезпечені найнеобхіднішим.
Ми не обіцяємо, що з приходом до влади Громадянського уряду всі ці принципи будуть реалізовані у перший день, так само як й інші наші пріоритети. Для втілення
їх у життя потрібен певний перехідний період. Але такий
період буде нетривалим – до трьох років. Україна має достатні ресурси, щоб за короткий термін створити необхідні
матеріальні умови для добробуту своїх громадян. Для
цього лише потрібно, щоб ресурси країни не йшли на збагачення кількох сотень олігархів, а спрямовувалися на відбудову і розвиток національного сільськогосподарського
і промислового виробництва. Перекриємо виведення капіталів з України в офшори, надамо можливість середнім
і дрібним підприємцям вільно працювати – матимемо достатньо ресурсів.
Зазначені Принципи обговорено і ухвалено на засіданні Громадянської середи ГО «Поступ»
13.03.2013.

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

ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

О ТРЕХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ГРАЖДАНСКОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ
Наша общественная организация
«Поступ» уже достаточно давно идет
курсом изменения системы управления Украиной. Мы строим Гражданское государство – государство
в интересах большинства граждан, а
не олигархии.
Нам приходится знакомиться и общаться с большим количеством разных людей. И вот, в процессе
этой работы, все четче выясняется, что люди практически не понимают разницы между политической,
общественной и гражданской деятельностью.
В чем между ними разница?
ИТАК, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Это деятельность, связанная с получением власти.
И совершенно правы те граждане, когда говорят, что
их такая деятельность не интересует. И верно также,
в большинстве случаев, известное выражение: «политика – это грязь». Почему же это выражение верно

в большинстве случаев, но все-таки не во всех?
Политическая деятельность есть средство. Средство для приобретения власти. А вот власть может
быть, и целью, и средством.
Если власть является только лишь целью, то те,
кто к ней стремятся – стоят на пути грабежа своего
народа. Они идут к власти не для того, чтобы изменить страну, сделать ее лучше, а для того, чтобы набить себе карманы деньгами, идут к «кормушке». И
тот, кто поддерживает таких «политиков», тот равносилен тому, кто собственными руками рушит свою
жизнь.
Если же власть есть средством достижения другой цели – цели построения развитого государства,
то такую деятельность, естественно, следует поддерживать. Но как отличить тех, кто хочет под личиной «патриота» добраться до кормушки от тех, кто на
самом деле твёрдо идёт заявленным курсом? Очень
часто приходится слышать: «Вот, мы им поверили, а
они обманули!» Так вот – НИКОМУ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Зі складу Виконкому ГО «Поступ» за власним бажанням вийшла А. Лисаченко.
За регулярну несплату членських внесків з лав
ГО «Поступ» виключено Гарарук Л.М.
Станом на 14 березня 2013 року у складі ГО «Поступ» 226 осіб.

Громадянські середи
На Громадянській середі, 13 березня, обговорили і
погодили головні принципи та пріоритети ГО «Поступ»
відносно cоціальної політики для працівників освіти,
охорони здоров'я, військовиків і правоохоронців у громадянській державі (публікуємо у цьому номері).

Поступівська Skype-конференція
На одній з Громадянських серед ми вирішили,
що у створенні, випуску та розповсюдженні газети
«Поступінформ» мають брати участь всі поступівці.
Тому у четвер, 14 березня, було проведено скайпконференцію з цього питання.
У конференції взяли участь представники таких
напрямків: «Захист», «Виїзний агітаційний офіс»,
«Кадри» (внутрішні та зовнішні), «Позиція Поступу»,
«Поступінформ».
Було намічено практичні кроки щодо організації
роботи та залучення поступівців у процесі створення газети. На наступній скайп-конференції вирішили розглянути виконання завдань.
Наступна скайп-конференція відбудеться 21 березня 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.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Подальша розробка Громадянської ідеологі ГО
«Поступ», а саме узгодження принципів встановлення диктатури закону – 20 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.
Верить можно в Бога и нужно в самих себя, а не тем,
кто раздает политические обещания! Выход только
один – самому участвовать в такой политической работе, чтобы лично контролировать, что то, что декларируется, на самом деле будет выполняться.
ДАЛЕЕ – ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Это деятельность, которую осуществляют некоторые люди, предполагая, что она приносит пользу обществу. Во многих случаях она действительно
полезна обществу. Примеров такой общественной

(Продолжение на стр. 2)
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деятельности много: борьба за экологию, помощь
нуждающимся, культурное просветительство, работа
с детьми, помощь гражданам в различных юридических вопросах, защита прав отдельных категорий
граждан, например, чернобыльцев и т.п.
Но, как правило, большинство граждан общественной деятельностью не занимаются. Они не находят для себя в этой деятельности стимулирующих
факторов, чтобы ею заниматься. Многие же вообще
считают, что общественная деятельность – это удел
тех, кому нечем заняться более серьезным, чем тратить свое время на интересы общества. Да и общественное мнение тоже не очень благоволит к этим
самым общественным активистам, не очень желая
признавать в их работе какую-то пользу. К сожалению, наш, поступовский опыт (более 11 лет) показывает, что большинство этих, так называемых,
общественных активистов на самом деле никакой реальной общественной деятельностью не занимаются.
Под их «общественной работой» маскируется какаянибудь другая профессиональная, совсем не общественная работа, например, юридическая. Многие
просто выполняют заказы различных иностранных
фондов, которые «несут» нам «демократию». При
этом никто всерьез не задумывался об их реальных
конечных целях. Вывод: общественная деятельность
в нашем обществе народу малопонятна и она не воспринимается им как нечто полезное и, тем более, почетное. Люди в такую деятельность не хотят
вмешиваться.
Так вот, гражданская организация «Поступ» общественной деятельностью НЕ ЗАНИМАЕТСЯ, а занимается ГРАЖДАНСКОЙ деятельностью!
ГРАЖДАНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мало найдется людей, кто не был бы знаком со
строками поэта Н.Некрасова:

«Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан!»
Но очень немногие над ними задумывались.
Быть гражданином – это не значит, просто периодически голосовать на выборах. И уж точно это
не то, чтобы платить положенные налоги или честно
выполнять свои профессиональные обязанности.
Это нечто другое. Быть гражданином – это проявлять свои чувства патриотизма на практике. Патриот – это тот, кто воспринимает себя хозяином
своей страны. Тот, кому есть дело до всех проявлений жизни своей страны. Любовь к Родине проявляется не в том, на каком языке ты говоришь, хотя
и это тоже важно. А в том, что ты делаешь для того,
чтобы твоя страна стала сильнее, могущественнее,
счастливее, более развита и культурно, и экономически. Патриот – это тот, кто понимает, что сама
собою, при молчаливом наблюдении граждан, такая
страна не возникнет. Вот именно этой деятельностью, которая называется ГРАЖДАНСКОЙ и занимается организация «Поступ». И если кто-то
говорит, что «ему это не надо» или он говорит, что
«политика его не интересует» – это значит, что он
так и не разобрался о чем идет речь. А если он всетаки разобрался, и все равно, говорит, что «его это
не интересует», то тут вывод один – это наш общий
враг. Человек, который не заботится о своей
стране, равносилен тому, кто не заботится о своих
детях или о престарелых родителях.
АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ – вот суть
Гражданского государства и залог успешной жизни!

Максим Твердохлеб, Председатель Совета
Общественной организации «Поступ»

РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЇ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЯРМАРОК ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У Верховній Раді України 5 та 6 березня цього року проходила шоста
виставка-презентація ресурсів організацій громадянського суспільства
та міжнародних організацій «Інформаційний ярмарок – 2013». В минулому подібні заходи відбувалися у 1998, 2003, 2006,
2008 та 2009 роках.
Інформаційний ярмарок організовано Апаратом
Верховної Ради України спільно з Агентством США з
міжнародного розвитку (USAID). Тому й не дивно, що
близько 90 % учасників є проектами цього ж самого
Агентства. А в самому ярмарку-2013 взяло участь
майже 40 організацій міжнародної технічної допомоги

Україні та українських громадських неурядових організацій.
Основною метою цього заходу є ознайомлення з
наявними ресурсами організацій громадянського суспільства та міжнародних організацій в різних напрямках громадського нагляду та сприяння, так би
мовити, «демократичним зрушенням».
Найбільш цікавими, на мій погляд, для ГО «Поступ», як партнера в напрямку реформування судової
системи з точки зору побудови Громадської держави,
є проект «Справедливе правосуддя» та проект «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» –
оскільки наша українська громадська неурядова організація підтримує постулат: «Чим більше власності

Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які хворіють або вирішують складні життєві ситуації,
успішно подолати усі перепони!
АНОНСИ
У нашій країні починає набирати гостроти питання «сланцевого газу». ГО
«Поступ», уважно спостерігаючи за подіями в Україні, звичайно ж, не може
стояти осторонь і обійти це питання. На скайп-конференції, 14 березня, виникла пропозиція запитати
думку з питання «сланцевого газу» у різних відомих
людей. Планується поставити запитання через сайт
Facebook і збирати відповіді протягом тижня. Через
тиждень у газеті «Поступінформ» ми плануємо опублікувати їх коментарі, якщо, звичайно, вони їх нададуть. Також ми повідомимо і про тих, хто
проігнорує наше запитання.

Тетяна Абаєва, член Виконкому ГО «Поступ»
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 5, ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ 11 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ
На засіданні були присутніми 14 членів Виконкому
(при кворумі 9): Абаєва Т. Ю., Доненко Т. М., Замурій Л. Г., Когут Р. Я., Костін І. О., Кравченко О. Г.,
Мотузка І. В., Соколов К. А., Солодкий С. М., Стеценко С. О., Ткаченко І. В., Твердохліб М. М., Чубко
Д. Г., Шевченко В. А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Лисаченко А. В.,
Нестеренко О. А., Троянова-Малош Н. М.
Секретар засідання: Солодкий С. М.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні Виконкому заслухали звіти кураторів
та представників напрямків діяльності ГО «Поступ».
Вирішено:
1. Продовжити системну роботу з членами ГО «Поступ» стосовно роз'яснення їм стратегічного курсу
діяльності організації та залучення їх до внутрішньої
роботи.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 25 березня 2013 року.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!
– тим більше соціальної відповідальності».
Контакти з організаціями громадянського суспільства й надалі підтримуватимемо і продовжуватимемо
з метою залучення їх до побудови ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ДЕРЖАВИ.

Мотузка Ігор, член Виконкому ГО «Поступ»,
представник газети «Поступінформ»
у Верховній Раді України

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