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За ГРОмаДяНсьКУ РЕсПУБЛІКУ!

Третій Громадянський постулат: управління країною і громадами здійснюється через систему
Громадянських рад делегуванням повноважень знизу до гори, а не виборами.
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

пропаганда гражданской респубЛики
Гражданская организация «Поступ» поставила перед собой амбициозную задачу
– построить государство нового типа –
Гражданскую республику. И на этом пути
нам необходимы три составляющие, без
которых достижение успеха невозможно.
Во-первых, нам необходимо создать понятную модель такой
Гражданской республики и план реформ, который будет отвечать на вопросы, что и как мы собираемся менять и в какой
очередности. Начало разработки такого плана нами уже заложено. Это программы «максимум» и «минимум». Идет процесс
углубления и детализации. Уже создана стратегия и тактика достижения цели. Именно в соответствии с этой стратегией и тактикой мы и движемся вперед. Во-вторых, реализацию
указанных реформ должна взять на себя подготовленная
команда профессионалов. Прототипом такой команды является
Исполком ГО «Поступ», как ядро, и вся гражданская организация «Поступ», как базис такой команды. И в-третьих, реформы
не принесут желаемого результата, если они не будут поддержаны народом. Нужно организовать постоянную и нарастающую пропаганду гражданской идеологии.
Задача поступовского направления пропаганды и агитации – донести до народа Украины суть Гражданской идеологии и получить поддержку народа. Кроме того, это
поможет существенно нарастить кадровый состав организации, вывести ГО «Поступ» в лидеры общественного мнения, а идеологию Гражданской республики в передовую.
Уточним, для начала, что такое агитация и пропаганда.
Агитация – это призыв и мотивация к действию. Пропаганда
– это популяризация и распространение идей. Потому,
прежде чем агитировать человека присоединиться к организации «Поступ», сперва необходимо ему объяснить, кто
мы и куда идем. Это и есть пропаганда. В работе по привлечению людей через соцсети (например, в «Одноклассниках») мы именно так и работаем: сперва предлагаем
каждому вступившему в поступовскую группу получать

нашу газету, а затем, когда человек ознакомится с нашими
принципами, мы предлагаем ему присоединиться к нашей
команде.
Пропаганда гражданской идеологии должна дать ответы
на вопросы: причины проблемы, кто виноват, что и как делать, чтобы исправить ситуацию? Опыт истории показал, что
пропаганда тогда становится эффективной и приводит к цели,
когда все проблемы государства вложены в десяток лозунгов-задач, и эти лозунги-задачи беспрестанно повторяются.
Таким образом, эти проблемы и необходимость их решения
входят в сознание граждан, начинают овладевать массами.
На этом этапе можно начинать массовый процесс агитации.
На одной из Гражданских сред мы предварительно определили, на каких посылах (идеологемах) нам необходимо
сосредоточить все наши усилия по пропаганде. Вот они:
1. Каждый цивилизованный современный человек должен заботиться о трех позициях:
- своих детях;
- своих родителях;
- своей Родине.
2. Наш враг – это олигархическая система управления Украиной (в этом вся причина всех проблем).
3. Выход из ситуации – смена системы власти и
установление Гражданской республики.
4. Для того чтобы изменить систему власти нужно три
вещи: модель новой системы власти с планом реформ,
массовая организация (в условиях Украины достаточно
с ядром до 10 тыс. человек) и поддержка народа.
Поступ как раз и идет по этому пути.
5. Постоянная пропаганда лозунгов-задач. Например, вот один из таких лозунгов-задач: «Люстрация
народных депутатов Украины всех созывов!».
Методы агитации и пропаганды должны соответствовать
указанным идеологемам.
Денис Чубко, член Совета ГО «Поступ»

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

Люстрація на порядку денному
українського суспіЛьства
Поступу знадобилося більше десяти років
для того, щоб прийняти головні ідеологічні
постулати, на яких будується сьогодні організація і на яких ми збираємося будувати Громадянську республіку завтра. Це був
тривалий процес. Серед нас на початку не
було професійних економістів, ідеологів, політологів, фахівців з
досвідом державного будівництва. Ми мали величезне бажання
зробити наше життя кращим, вчилися, прагнули отримати необхідні знання через самоосвіту та участь в різних державних інституціях, аналізували різні моделі суспільного розвитку.
Сьогодні ми прийшли до певних висновків: ми хочемо побудувати Громадянську республіку. Для цього нам треба виб-

ратися з корупційної системи, створеної чиновниками незалежної України. Як варіант виходу з корупційної системи була
обрана процедура люстрації.
Мало хто до Майдану обговорював люстрацію як таку. Ясно, що
тим, хто є або був у владі це зовсім не вигідно. Розвивати і підтримувати ідею люстрації складно, враховуючи відсутність в Україні
правових норм для неї, досить рідке використання у світовій практиці і сильне лобі в особі численної чиновницької братії.
Тому удвічі приємно було знайти підтвердження ідеям
Поступу в іноземних джерелах. Так, Андерс Аслунд (Інститут
міжнародної економіки Петерсона ), аналізуючи фінансовий
і економічний стан України, приходить до таких висновків.
По-перше, необхідний аудит «ключових точок української фі-

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
До лав ГО «Поступ» приєдналися Сказко А.Є. та Стефанівський Д.Г. Станом на 21 грудня 2013 року у складі ГО
«Поступ» 222 особи.

Громадянські середи
На Громадянській середі, 18 грудня, розглядалося питання щодо мотивації членів організації «Поступ» до участі
в роботі організації. До уваги присутніх було представлено
проект концепції мотивації активності членів організації.
Дана концепція передбачає 2 напрямки:
• Мотивація до перебування в лавах ГО «Поступ»: використання існуючих ресурсів організації для реалізації власних цілей дійсних та потенційних її членів.
• Мотивація до активної роботи: використання ресурсів
членів організації для вирішення завдань та досягнення
цілей ГО «Поступ»

Микола Шваб
Перше завдання передбачає інвентаризацію та систематизацію можливостей ресурсів Поступа, розробку системи інформованості про наявні можливості та створення
умов до самомотивації використання внутрішніх ресурсів
членами організації.
Друге завдання вимагає інвентаризації та систематизації актуальних потреб у ресурсах для Поступа, розробки системи інформованості про них та створення умов для
активної діяльності членів організації в обраному напрямку.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
Нагородження поступівців за підсумками 2013 року. Напрамок «Захист». Про це 25 грудня ц.р.
Громадянські середи, які проводить ГО «Поступ»,
відкриті 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.
нансової системи в період президентства Януковича». Одразу
ремарка - не варто обмежуватися тільки часом правління
останнього президента, хоча для зміни влади достатньо і цього.
По-друге, «всіх вищих посадових осіб , відповідальних за тотальне
злодійство , слід усунути від влади». Чим не аналог люстрації?
По-третє, «одержувачі вигод від цього злодійства повинні
бути примушені повернути те, що вони добули незаконно. В
обмін на це вони повинні отримати можливість викупити свою
(Продолжение на стр. 2)
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Люстрація на порядку денному українського суспіЛьства
(Початок на стор. 1)
свободу». Звучить дещо утопічно в силу складнощів реалізації.
Ми все більше переконуємося в правильності своїх прагнень. Нам необхідно надалі залучати фахівців високої кваліфікації, бажано українських, з високим рівнем
громадянської відповідальності для вирішення складних
технічно і юридично питань, пов'язаних із змінами суспільства. Попереду ще багато серйозної масштабної роботи, але
вже є визначено чіткий напрямок. Тепер, коли вляжуться

пристрасті після Майдану, з'явиться набагато більше людей,
які будуть свідомо прагнути участі в будівництві нової
України і розуміти необхідність щоденної участі в таких діях
кожного члена суспільства. Наше завдання залучати кваліфіковані кадри для спільної діяльності. Сьогодні у нас розширилися можливості - ми пропонуємо шлях, конкретні дії,
що ведуть до ясної мети, на відміну від кроків опозиції.
Наталія Сергієнко, член ГО «Поступ»
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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»!
Ігнатенка Ігоря Григоровича – 23 грудня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!

ЗАХИСТ

«чорний список» громадянської організації «поступ».
поняття, методи та насЛідки внесення до нього
1. «Чорний список» ГО «Поступ»– інструмент Громадянського контролю. Виконує
функцію повідомлення про свавілля, неналежну, чи незаконну діяльність будь-якої
особи, яка внесена до «Чорного списку», з
метою вчинення громадянського тиску.
2. До «Чорного списку» може бути внесений будь-який
громадянин України, який своїми діями порушує права і законні інтереси громадян України, та (або) члена громадської організації «Поступ» і його сім’ї.
3. Формування «Чорного списку» здійснюється шляхом
подання членом організації «Поступ» до координатора «Чорного списку», або безпосередньо в організацію «Поступ» інформацію про випадок, який на думку заявника може бути
внесений до «Чорного списку». Напрямок «Захист» дає рекомендацію про внесення особи до «Чорного списку».Рі-

шення про внесення особи до «Чорного списку» приймається
по кожному випадку окремо методом консенсусу. Місцем
обговорення для прийняття рішення є: Громадянська Середа, група «Поступ-координація» в соціальній мережі «Facebook», або Виконком громадянської організації «Поступ».
4. Наслідками включення особи до «Чорного списку» є:
- оприлюднення інформації про таку особу з причиною
включення до «Чорного списку»;
- постійний контроль за перебуванням особи на будь-якій
посаді;
- інформування керівних органів та структур, де працює
особа, про перебування її у «Чорному списку» громадянської
організації «Поступ»;
- звільнення особи, або зняття з посади, люстрація (на визначений, невизначений термін).
5. Підстави і механізми вилучення інформації про особу з

«Чорного списку» громадянської організації «Поступ» є:
- щире каяття особи про її помилку у вчиненому, шляхом письмового звернення особи до Громадянської організації «Поступ»;
- рішення суду, про зобов’язання вилучити особу з «Чорного списку» Громадянської організації «Поступ»;
- практична діяльність особи направлена на подолання
причин і негативних наслідків, які виникли, на підставі яких
особа була внесена до «Чорного списку»;
- смерть особи, яка внесена до «Чорного списку»;
Вилучається інформація про особу з «Чорного списку» методом консенсусу. Місцем обговорення для прийняття рішення
є: Громадянська Середа, група «Поступ-координація» в соціальній мережі «Facebook», або Виконком ГО «Поступ».
Наталія Троянова-Малош,
член Виконкому ГО «Поступ»

ЗАХИСТ

бездіяЛьність державної виконавчої сЛужби подіЛьського районного
управЛіння юстиції в м. києві, або не знаю, не робЛю, не відповідаю
Більше двох років у відділі державної
виконавчої служби Подільського районного управління юстиції перебуває на виконанні наказ Господарського суду м.
Києва про стягнення коштів з юридичної
особи на користь моєї матері.
Після кількох моїх скарг та звернень громадської організації «Поступ» до Міністра юстиції України з приводу невиконання державними виконавцями рішення суду з відділу
звільнилися два державних виконавці: Новікова Тетяна
Дмитрівна та Савченко Юлія Йосипівна, а в Єдиному дер- провадження.
жавному реєстрі досудових розслідувань прокуратурою Дні22.11.2013 року напрямком «Захист» спільно із журналіпровського району м. Києва відкрито кримінальне стом газети «Поступінформ» Денисом Чубко опитано дер-

жавного виконавця Вангородського Сергія Миколайовича,
який після звільнених двох державних виконавців прийняв
до свого виконання наказ Господарського суду м. Києва, але
також його не виконав.
Запис спілкування надаємо для ознайомлення і для можливого використання кожним членом ГО «Поступ» для захисту
власних і громадянських інтересів, достатньо на YouTube набрати слова «Бездіяльність державної виконавчої служби – не
знаю, не роблю, не відповідаю» або просто натиснути на фото.
Артур Муляр, член Виконкому ГО «Поступ»,
координатор напрямку «Захист»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у листопаді 2013 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 22 особи)
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