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ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

16-ТІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГО «ПОСТУП»

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Зі складу ГО «Поступ» виключено: Манько І.В. за регулярну (понад 9 місяців) несплату членських внесків,
Коптєлова К.Г., Литвина В.О., Платоненка В.М., Руденко І.В. та Саінчук І.М. – за відсутність на Загальних
зборах ГО «Поступ» без поважних причин. Станом на
21 червня 2013 р. у складі ГО «Поступ» 217 осіб.

Громадянські середи

В суботу, 15 червня 2013 року, відбулися Загальні
збори громадської організації «Поступ».
На Загальних зборах було зареєстровано 137 членів організації із 223-х від загальної кількості членів
«Поступу», що складає фактичну явку – 61% .
Було розглянуто всі питання запланованого Порядку денного. Головою Ради ГО «Поступ» обрано
Максима Твердохліба.
Обрано нову Раду організації у складі: Костіна І.О.;
Солодкого С.М.; Стеценка С.О.; Твердохліба М.М.;
Чубка Д.Г.; Шевченка В.А.
Головою Ревізійною комісії ГО «Поступ» обрано

Поліщука В’ячеслава. Ревізійну комісію було переобрано у повному складі, а саме: Геращенко А.А.; Зубишен Р. В.; Іванова Т.В.; Когут Л. А.; Поліщук В. І.
На Загальних зборах було затверджено Програмумінімум, Програму-максимум, нову форму заяви на
вступ в ГО «Поступ» та Стратегію і тактику побудови
в Україні Громадянської республіки.
Усі зазначені документи публікуватимуться в найближчих номерах газети «Поступінформ».

Власкор «Поступінформу»

НАШІ ЛЮДИ

НОВООБРАНИЙ СКЛАД РАДИ ГО «ПОСТУП»

На Громадянській середі, 19 червня ц.р., відбулось обговорення пріорітетів діяльності ГО «Поступ»
у світлі прийнятої на Загальних зборах «Стратегії і
тактики досягнення мети – побудови в Україні Громадянської республіки». Результати обговорення
публікуються у цьому номері Поступінформу.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Захист громадянських прав громадян. Питання розвитку та перспективи напрямку «ЗАХИСТ». 26 червня ц.р.
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для для всіх, 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, кім. 317 або 318.

Твердохліб
Максим Миколайович

Стеценко
Святослав Олександрович

Рік народження: 1969
В ГО «Поступ» з 2001 року,
Голова Ради ГО «Поступ»

Рік народження: 1965
В ГО «Поступ» з 2011 року,
Член Ради ГО «Поступ»

Костін
Ігор Олександрович

Чубко
Денис Георгійович

Рік народження: 1972
В ГО «Поступ» з 2003 року,
Член Ради ГО «Поступ»

Рік народження: 1976
В ГО «Поступ» з 2004 року,
Член Ради ГО «Поступ»

ЗВЕРТАЄМОСЯ ДО ПОСТУПІВЦІВ
З ПРОПОЗИЦІЄЮ ВЗЯТИ УЧАСТЬ
У ПОСИЛЬНІЙ МАТЕРІАЛЬНІЙ ПІДТРИМЦІ
РОБОТИ ВИЇЗНОГО АГІТАЦІЙНОГО ОФІСУ

Солодкий
Сергій Миколайович

Шевченко
Вячеслав Анатолійович

Рік народження: 1977
В ГО «Поступ» з 2003 року,
Член Ради ГО «Поступ»

Рік народження: 1975
В ГО «Поступ» з 2002 року,
Член Ради ГО «Поступ»

Кошти необхідні на друк поліграфічної
продукції, рекламних банерів, придбання
додаткового устаткування.
Щодо цільових внесків та питань роботи
виїзного офісу звертайтеся до координатора
Дениса Чубка (тел.: 067 732-61-95).

ГРОМАДЯНСЬКІ СЕРЕДИ ГО «ПОСТУП»
Первая среда после Общего собрания 19 июня была посвящена обсуждению продвижения организации
и достижения публичного уровня.
Обсудили основные пункты, которые
способствовали б этому, а именно (в
порядке приоритета):
1) Рост численности организации (основной
является работа по привлечению людей по формуле
«больших чисел» и только при работе сплоченной,

СТАРТ ДЛЯ РАБОТЫ!
дееспособной команды. Наша первая основная задача будет достигнута при необходимой численности – первый этап «Достижения публичного уровня»
– 1000 членов организации «Поступ»);
2) Пиар организации и Гражданской идеологии (крайне необходимо иметь поддержку идеологии организации «Поступ» народом Украины);
3) Финансирование организации (нужно

спланировать бюджет организации):
а) взносы членов организации (рассмотреть сбалансированность взносов);
б) внешнее финансирование организации (привлечение средств из вне организации);
4) Развитие интернет-портала (визитная карточка ОО «Поступ»);
5) Развитие газеты (полное переформатирование, газета должна стать тематической, освещать и
(Продолжение на стр. 2)
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СТАРТ ДЛЯ РАБОТЫ!

деле построения Гражданского Государства».
Каждый из пунктов необходимо детализировать и
приниматься за работу. Только общими усилиями и соразъяснять события и веяние в стране с точки зрения вместной работой мы достигнем цели. Каждому из пункгражданской идеологии, стать доступно-понятной для тов будут посвящены Гражданские среды. Следите за
каждого гражданина);
планом сред. Принимайте участие в нашем общем деле.
6) Максимальное участие членов организации в жизни и развитии, в нашем «общем Андрей Сметаненко, член ГО «Поступ»

(Начало на стр. 1)

«ПОСТУП» В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

РАБОТА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НОВЫХ ЛЮДЕЙ В «ПОСТУП»!
Социальные сети на сегодняшний день являются
единственным доступным,
не требующим финансовых
вложений, массовым инструментом, с помощью которого мы можем привлекать в нашу общественную организацию «Поступ» людей
и продвигать идеологические принципы Гражданского
государства. Работа в социальных сетях порой даже не
требует личного общения с людьми, такую работу достаточно легко систематизировать и автоматизировать.
Социальные сети позволяют за сравнительно небольшое время охватывать большие аудитории.
«Сколько нам надо людей всего? Какая наша
конечная цель?» – звучат вопросы. Для нас 1000 членов в организации – это уже публичный уровень, когда
можно проводить акции, митинги любые открытые мероприятия - это первый этап. Второй этап – 10000 человек
в организации - это политический уровень, и третий этап
– достижение стратегического уровня 100000 членов.
Цель первого этапа работы – выйти на публичный
уровень. Такой уровень достигается, когда членами организации являются не менее 1000 человек, что даст
нам актив минимум в 100 человек. На этом этапе мы
уже можем проводить массовые публичные мероприятия своими силами, привлекающие широкое внимание
публики. Конечно, публичные акции можно и нужно проводить при любом количестве участников, но их качество и влияние в обществе будет меньше. Так, если в
публичной акции участвует более 100 человек, то это
уже имеет публичный резонанс и трудно сделать так,
чтобы о ней не узнали широкие слои населения.
Цель второго этапа – достижение политического влияния. На данном этапе количество членов организации
должно составлять примерно 10000 человек. Это уже и
массовая организация, и определенное политическое
влияние. Именно на этом этапе мы можем и должны начинать использовать политические инструменты (выборы)
для достижения наших целей. Именно при таком количестве можно реально планировать избирательные компании для того, чтобы мы могли реально побеждать и могли
защищать свои голоса. А получение депутатских мандатов
различных уровней использовать как плацдарм для того,
чтобы привести к полной власти новое, Гражданское правительство. Конечно, можно участвовать в выборах и при
меньшем количестве людей. Но, как показывает наш
собственный опыт, – это не эффективное занятие, фактически трата времени, энергии и энтузиазма.
На третьем этапе работы необходимо, чтобы численность членов организации достигла до 100 000 человек.
Это то необходимое количество членов организации «Поступ», при котором мы можем влиять на ситуацию в
стране, когда уже мы будем диктовать свои правила. Этот
этап стратегический, так как по его достижении к власти

должно прийти новое – Гражданское правительство, которое должно будет осуществить революционные реформы
в стране. Массовой организации с количеством до
100 000 реальных (настоящих) членов достаточно, чтобы добиться конечной цели.
В настоящее время мы ведем работу в социальной сети
«Одноклассники», где функционирует группа «Поступ». В
работе принимают участие 14 человек исключительно на
добровольной основе. Работаем мы по методу больших
чисел. Суть метода, примерно, в следующем: из 1000 человек найдется 100, которые вступят в группу для знакомства или из интереса, из этих ста в группе найдется
10, которых заинтересует то, что делает «Поступ» и вот из
этих десяти – один присоединится к нам и станет одним
из нас. Хоть метод и прост, но он требует больших трудозатрат и наличия понимаемой идеологии. Ведь нам нужны
не просто те, кто согласится вступить в организацию «Поступ», но те, кто разберется куда и как мы идем, т.е. будет
поддерживать наши идеологические принципы. Эффективность метода больших чисел будет тем выше, чем
более понятной и популярной будет наша гражданская
идеология и чем более известной и авторитетной будет
сама организация «Поступ». При этом работа по приглашению людей настолько проста, что занимает от силы 10
минут в день. Секрет в том, что члены команды работают
по удобному для каждого графику. Механизм очень прост:
мы приглашаем человека в группу, сразу же просим адрес
электронной почты для регулярной рассылки нашей газеты «Поступинформ», параллельно мы поддерживаем
живой Форум, где люди могут открывать свои темы, задавать нам вопросы, узнавать подробности работы организации. Через некоторое время, достаточное для того,
чтобы разобраться в сути деятельности «Поступа», мы
предлагаем человеку обсудить вопрос, о его вступлении в
«Поступ», чтобы вместе двигаться дальше и делать нашу
страну цивилизованной и прогрессивной! Люди реагируют
по разному, но метод больших чисел работает, и как показывает наш опыт, приходят в «Поступ» таким образом
люди социально активные, которые имеют желание и готовы менять жизнь вокруг ради своего будущего, будущего своих детей, своей страны!
Кроме «Одноклассников» в планах наладить аналогичную работу в «Фейсбуке» и «ВКонтакте». Потому мы
предлагаем каждому включиться в нашу работу! Чем
больше нас будет, тем легче и быстрее пойдет наша
работа по привлечению новых людей в «Поступ»! А чем
быстрее мы достигнем стратегического уровня тем
быстрее начнем действия по наведению порядка в
стране, тем быстрее вместе сделаем ее достойной и
удобной для жизни большинства людей, а не горстки
олигархов и туче коррупционеров!

Ирина Ткаченко, Денис Чубко, члены
Исполкома ГО «Поступ»

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб бюрократи
і корупціонери Вашого району боялися зазіхнути на Ваші права та свободи, знаючи
репутацію «Поступу»!
Єременка Юрія Миколайовича – 20 червня
Кас'янова Олександра В'ячеславовича – 20 червня
Груздову Марину Володимирівну – 24 червня
Іваненко Зінаїду Василівну – 24 червня
Федосенко Надію Миколаївну – 24 червня
Замілюхіна Валентина Вікторовича – 25 червня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 11,
ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ 17 ЧЕРВНЯ 2013 РОКУ
На засіданні були присутніми 13 членів Виконкому (при
кворумі 9): Абаєва Т.Ю., Доненко Т.М., Замурій Л.Г.,
Костін І.О., Муляр А.М., Соколов К.А., Солодкий С. М.,
Ткаченко І. В., Троянова-Малош Н.М., Твердохліб М.М.,
Черниш О.В., Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Когут
Р.Я., Нестеренко О.А., Стеценко С.О.
Відсутній без пояснення причин: Кравченко О.Г.
Секретар засідання: Замурій Л.Г.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Створити робочу групу у складі: Шевченко В.А.
(координатор), Троянова-Малош Н.М. та Замурій Л.Г.
щодо вивчення питання ротації членів організації «Поступ» у Представників Виконкому. Пропозиції надати
на чергове засідання Виконкому 1 липня 2013 р.
2. Виключити з лав громадської організації «Поступ»:
• Манько І.В. – за несплату членських взносів;
• Коптєлова К.Г., Литвина В.О., Платоненка В.М., Руденко І.В., Саінчук І.М., за відсутність на Загальних
зборах Громадської організації «Поступ» 15 червня
2013 р. без поважних причин.
3. На наступному засіданні Виконкому 1 липня 2013 р.
заслухати Кравченка О.Г. щодо якіснішого виконання
ним обов’язків члена Виконкому.
4. Відкрити в закритій групі «Поступ-координація»
соц.мережі Фейсбук тему для обговорення вражень
членів організації щодо проведених Загальних зборів
15.06.2013. Відповідальний – Муляр А.М.
5. Створити робочу групу у складі: Черниш О.В. (координатор), Соколов К.А, Доненко Т.М., Замурій Л.Г.
щодо опрацювання питання створення ефективної системи розсилки та підтвердження отримання членами
організації газети «Поступінформ».
На ступне засідання Виконкому заплановано провести
у понеділок, 1 липня 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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