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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

стосовно проведення акції протесту
«Україно, вставай!»
Стосовно організованої і проведеної так званою
«опозицією» акції протесту «Україно, вставай!» громадська організація «Поступ» вважає наступне.
Сьогодні ми спостерігаємо за боротьбою одного
олігархічного клану під назвою «опозиція» з іншим
правлячим олігархічним кланом. А значить будь-які
акції протесту, які організовує «опозиція» направлені
виключно на заміну одних представників олігархії на
інших і відповідно їх доступ до державних ресурсів.
Ротація людей без зміни системи влади в Україні є
безперспективною.
Більше того, такі безперспективні акції протесту наносять ще більшої шкоди суспільству, адже вони повністю «вбивають» у людях віру в перемогу, віру в майбутнє
України, як процвітаючої європейської держави.
Тому ГО «Поступ» не бере жодної участі у подібних
акціях. Ми вважаємо, що лише докорінна зміна саме

системи влади (а не ротація чиновників) може змінити ситуацію в Україні на краще. Отже, потрібно привести до влади гідну громадянсько-ідеологічну силу,
готову і спроможну докорінно змінити систему.
В той же час, ми готові брати участь в акціях, які
направлені на повалення існуючого протягом всіх
років незалежності України олігархічного ладу та побудови нової системи влади.
Ми переконані, що лише заміна сучасної олігархічної системи на нову систему влади з громадянською
ідеологією дасть змогу вивести Україну із прірви на
принципово новий рівень розвитку.
Майбутнє за Громадянською Державою! Будуймо
своє майбутнє РАЗОМ!

Узгоджено у фейсбук-групі «Поступ-координація»
21.03.2013.

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 ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
(ДИКТАТУРИ ЗАКОНУ)
В ГРОМАДЯНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ
1. Закон повинен бути справедливим.
2. Кожен рівний перед законом.
На Громадянській середі ГО «Поступ» 20.03.2013 було ухвалено два
зазначених із запропонованих чотирьох принципів. За двома іншими
згоди досягти не вдалось, обговорення продовжуватиметься.
У змістовній дискусії брали участь члени ГО «Поступ» і гості поступівського щосередового відкритого
засідання. Більшість присутніх на обговоренні погодилася, що «верховенство права» є більш точним
означенням принципів, ніж «диктатура закону», і
більше відповідає громадянським постулатам.
Найзапеклішу дискусію викликав принцип, який
проголошує вищу відповідальність за правопорушення державних чиновників, ніж пересічних громадян. Оленою Єскіною було висловлено зауваження,
що такий принцип суперечить принципу рівності усіх
перед законом. Водночас було виголошено й іншу позицію: в громадянській державі відповідальність і повноваження мають бути пов’язаними. Чим вищі
повноваження і права, тим більшою має бути відповідальність. На переконання частини присутніх на засіданні такий принцип є більш справедливим, ніж
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рівність усіх перед законом.
Через відсутність консенсусу вирішили такий принцип поки що не приймати, а залишити його для подальшого обговорення. За необхідності принципи
верховенства права у Громадянській державі можуть
бути доповнені.
Обговорення виявило певні вади у процедурах
ухвалення рішень ГО «Поступ». Якщо прийняття
консенсусом стратегічних, визначальних рішень
сприяє стійкості організації, то вимога консенсусу
для рішень тактичних, поточних може призвести
до гальмування нашого розвитку, запізнення з рішеннями через незгоду небагатьох людей з більшістю. Кожному поступівцю слід замислитися, чи

За регулярну несплату членських внесків з лав ГО
«Поступ» виключено Андрієвську А.Л. та Богданька С.Д.
До лав ГО «Поступ» приєдналися Михайловський
С.В., Приймак Н.А., Віхтюк В.С. (рек. Стеценко С.)
Станом на 21 березня 2013 року у складі ГО «Поступ» 227 осіб.

Громадянські середи
На Громадянській середі, 20 березня, обговорили
і погодили два головних принципи ГО «Поступ» стосовно верховенства права (диктатури закону) в Громадянській державі (публікуємо у цьому номері).

Поступівська Skype-конференція

У четвер, 21 березня, було проведено скайп-конференцію з питання залучення до створення, випуску та розповсюдження газети «Поступінформ» усіх поступівців.
У конференції взяли участь представники таких
напрямків: «Захист», «Виїзний агітаційний офіс»,
«Кадри» (внутрішні та зовнішні), «Позиція «Поступу»,
«Поступінформ».
Наступна скайп-конференція відбудеться 28 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
• Як за допомогою організації та громадськості
захищати свої громадянські права. «Захист» ГО «Поступ». Робоча нарада – 27 березня.
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.
варта особиста непохитність і впевненість у власній правоті того, щоб через неї гальмувати всю
організацію.
Зазначені Принципи обговорено і ухвалено на Громадянській середі ГО «Поступ» 20.03.2013.

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

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

Для чого ГО «Поступ» висловлює свою офіційну позицію?
Останнім часом за межами «Поступу» у світлі резонансних суспільно-політичних подій нам почали
регулярно задавати запитання: «А що
«Поступ» думає з приводу...?». Отже,
виникла необхідність озвучувати офіційну позицію ГО «Поступ» з приводу тих чи інших актуальних і значимих для України і її народу подій.

ГО «Поступ» в процесі своєї більш як десятилітньої
діяльності набуває авторитету в громадськості, і
нашою думку починають все активніше цікавитися за
межами організації. Членами ГО «Поступ» є абсолютно
різні люди: віком від студентів до пенсіонерів, мешканці різних регіонів України й вихідці з України в інших
державах, фахівці різних галузей і спеціальностей, наймані працівники і власники свого бізнесу і т.д. Отже,
наша думка, є проекцією відображення думки щодо
(Продовження на стор. 2)
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ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

(Початок на стор. 1)
тих чи інших подій переважної більшості громадян
України, різних за статтю, віком, релігійними та політичними уподобаннями, професійною спрямованістю.
А так як ГО «Поступ» це не середньо статистична громадська організація, а унікальне об’єднання громадян,
яке зібрало під стягом основної мети своєї діяльності –
побудови в Україні Громадянської держави, та реальних
кроків для її досягнення на основі Громадянських постулатів, активної діяльності реальних справжніх,
«живих», а не «на папері» людей з активною громадянською і життєвою позицією, з бажанням змінити
рідну країну на краще, то думка і позиція організації
стосовно важливих подій стає ще більш вагомою.
В наступних номерах «Поступінформу» ми дамо
відповіді на запитання:
2. Як формується офіційна позиція громадської
організації «Поступ»?
3. Яка перспектива розвитку напрямку діяльності
ГО «Поступ» щодо формування та оприлюднення офіційної позиції організації?

Вы строите организацию, которая должна
осуществить РЕВОЛЮЦИЮ в стране?
Мы строим организацию, которая должна осуществить революционные РЕФОРМЫ, но не саму
РЕВОЛЮЦИЮ.
Есть разница между понятием
революции и революционными реформами.
Разница, если смотреть по аналогии со строительством такая:
Для того, чтобы убрать старый город нужны стенобитные орудия и подрывники-разрушители. А для
строительства нового города нужны строители и
стройматериалы. Опыт показывает, что, как правило,
человек по своей сути либо разрушитель (революционер), либо созидатель – реформатор. Соответственно, и организация может быть либо такой,
которая революцию подготавливает, либо такой, которая после революционного вихря созидает новую
систему. И мы должны быть к этому готовы.

Сергій Солодкий,
член Виконкому ГО «Поступ»,координатор
напрямку формування позиції ГО «Поступ»

Максим Твердохлеб,
Председатель общественной
организации «Поступ»

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження й зичить, щоб у Вас завжди була можливість і час для душевної розмови з найближчим другом за чашкою
запашного чаю чи духмяної кави!
Ганжу Олександра Івановича – 22 березня
Хацановського Євгена Едуардовича – 23 березня
Сліпак Наталію Іванівну – 24 березня
Єременко Олександру Юріївну – 25 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).
Просимо всіх, хто може допомогти в
даній ситуації, відгукнутися.
Телефон батька, Івана Наумця, 067
250 53 61. Відповідальний за збір коштів у ГО «Поступ» — Сергій Солодкий, —
067 908 00 11.

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Через наш поступівський портал www.postup.org.ua надійшло запитання. Ми обговорили його у внутрішній групі «Поступ-координація» на Фейсбуці.

«Яким чином на основі сучасних методів лотно максимум на 1 год эксплуатации. Меуправління державою та діючих законів ство- нять ситуацию надо начинать с верхов, меняя
рити постійно діючу в місті групу грома- систему власти.
дянського контролю за діяльністю та
виконанням робіт по ремонтним роботам на
Олександр Гнєдаш
автошляхах. Дуже дякуємо.
1. Необхідно мати групу
Гонтар Анатолій.»
бажаючих цим систематично
займатися. Далі, зареєструВІДПОВІДАЮТЬ ПОСТУПІВЦІ:
ватися як ГО, або прийти в
Ярослав Косянчук
ГО «Поступ» та займатися
Идея создания групп цією діяльністю під нашим готовим «дахом».
контроля и надзора за ре- 2. Бажано, мати у складі групи юриста та фамонтом дорог абсурдна. хівця – шляховика, або скористатися безГруппа – это два и более коштовними послугами «юридичної клініки»,
людей, которые должны, как які мають бути при кожному правознавчому
минимум, понимать в факультеті будь-якого ВУЗу. 3. Треба бути
строительстве дорог, качестве материалов и готовим багато, наполегливо і не байдуже
технологии. А сколько таких ремонтных бри- працювати на громадських засадах.
гад по Киеву, а по Украине? Сколько всего
людей надо для контроля над работниками?
ВИСНОВОК:
Сколько денег? Кто им будет платить? КонтТаким чином, групу для контролю створоль надо осуществлять сверху, с персо- рити можна. Але її діяльність, з точки зору
нальной уголовной и административной ефективності та в рамках нинішньої казноответственностью главного инженера и про- крадної олігархічної системи, буде марною.
раба. Дороги умеют делать, когда надо или З однієї сторони є можливість отримати певкогда хотят (правительственные дороги). Но ний досвід у стосунках із державними оргаэто и стоит соответственно. А если утвер- нами влади. З іншої сторони, ситуацію не
ждают, что для народа, то это самый деше- змінити, поки залишається олігархічна сивый вариант и с него еще себе воруют. Так стема влади.
что на выходе получается – дорожное по-

ЧИ БУТИ ВИДОБУТКУ
СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ?
У минулому, 484-му, номері газети «Поступінформ»
було зазначено, що ГО «Поступ» проведе опитування
серед деяких відомих політичних і громадських діячів
стосовно нагального на даний момент для нашої держави питання щодо видобутку сланцевого газу в Україні.
Зранку у вівторок 19 березня на особисті сторінки
у соц.мережі Фейсбук Томенку М. В., Яценюку А. П., Колеснікову Б. В.,
Тягнибоку О. Я., Азарову М. Я., Кличку В. В., Гриценку А. С. та Медведчуку В. В. були розіслані повідомлення з наступним текстом: «Доброго дня, шановний (ім*я та по-батькові), наша ГО «Поступ», метою
діяльності якої є побудова Громадянської держави в Україні, доручила
мені провести опитування серед відомих політиків з питання, яке набуває все більш нагального значення для майбутнього громадян нашої
країни, про що було заявлено в останній нашій газеті «Поступінформ»,
яку можна проглянути http://postup.org.ua/node/1384.
Запитання наступне:
«Чи підтримуєте Ви проект видобутку сланцевого газу в Україні та
Ваші коментарі з цього приводу?»
Ваша відповідь буде надрукована в газеті «Поступінформ», яка
вийде наступного четверга 21.03.13».
Отже, станом на момент виходу газети, свою відповідь надав лише
Гриценко А.С. Відповіді від усіх інших адресатів збираємо тиждень,
тобто до наступного вівторка. Побачимо наскільки гасла політиків співпадають з їхніми реальними діями, особливо, що стосується запитів від
свідомих громадян нашої країни.

Катерина Сердюк, член ГО «Поступ», власкор
«Поступінформу»

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