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№ 6 (531) 06.02.2014 – 12.02.2014

ВСе, що СтВоРено ПРиРодою і СПільною ПРацею –
у СПільну ВлаСніСть!
За націоналіЗацію ПРиРодних моноПолій!
одне з головних завдань Поступу
Природні монополії і підприємства стратегічного значення (видобування корисних копалин, єдина енергетична
система, транспортні мережі та інфраструктура державного
значення, опорні мережі зв’язку, підприємства-монополісти стратегічного значення) мають бути у національній власності або контрольовані державою.
Націоналізація підприємств не означає, що ними будуть
управляти чиновники. Ні у якому разі! Націоналізовані монополії ми перетворимо на національні корпорації. Кожен громадянин буде співвласником і отримає свою долю від
прибутків. З цих прибутків кожен громадянин обов’язково
сплатить податки. Для управління такими національними корпораціями ми наймемо найкращих у світі управлінців. Все

одно управлінські рішення приймають не акціонери, а керівники корпорацій. Стіву Джобсу і Генрі Форду буде все одно,
скільки акціонерів в кампанії і яка їхня доля, ефективність роботи таких керівників від цього не змінюється. Звичайно, за
результати роботи вони отримають відповідну винагороду.
Все, що створено людиною особисто, має належати їй. Все,
що створено колективом, має належати всім учасникам, і доля
кожного має бути визначена заздалегідь прийнятими правилами. Все, що створено природою, має належати громаді або
усьому суспільству. Це принципи громадянського солідаризму.
все, що створено природою і спільною працею – у
спільну власність! за націоналізацію природних монополій!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
громадянські середи
На Громадянській середі, 5 лютого, було розпочато дискусію які системні механізми необхідно використовувати
для пропагування ідеології Громадянської республіки.

калеНдар поступівських
громадяНських серед
Тему Громадянської середи 12 лютого буде визначено у
групі «Поступ-координація» у Фейсбуці.
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.

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

Що ти особисто можеш робити, Щоб розвивати поступ і зміНювати країНу?
На початку року ми провели опитування
членів Поступу «а для чого ти в Поступі»? В
«Поступінформі» №530 Микола Шваб поділився аналізом результатів опитування.
Майже 40% членів організації хочуть
активно діяти разом з «Поступом» для
докорінних змін в Україні, така ж частина готові допомагати
в міру своїх сил.
Чому ж до цього часу активно діяли лише п’ята частина
членів «Поступу»?
Значна частина просто не бачили тих конкретних дій, які
наближають нашу мету.
Нагадаю, що для досягнення мети, для докорінних системних змін в Україні потрібні три чинники.
1. Ідеологія – принципи і цінності, на яких будувати суспільство. Програма – образ, модель, опис країни, яку ми
хочемо мати. План – що саме потрібно зробити, щоб побудувати потрібну нам країну.
2. Масова організація – ті люди, які будуть утілювати в
життя програму і план, майбутні керівні кадри.
3. Підтримка докорінних системних змін з боку більшості населення, що досягається агітацією і пропагандою.
Кожен з нас може і має робити так, щоб ми підготували
всі три необхідних чинники.
Є такі дії, які може робити кожен без винятку член Поступу. Вони прості, доступні кожному і не потребують спеціальних умінь, значних витрат часу.
Перше, це розповсюджувати інформацію про наші ідеї,

про нашу програму, про нашу стратегію і тактику.
Як це можна робити:
- розсилати газету своїм знайомим;
- давати посилання на програму Поступу, на матеріали
нашої газети в своїх особистих акаунтах і в групах соціальних мереж, на форумах;
- раз на два тижні надрукувати на принтері і розмістити на
дошках оголошень пропагандистську листівку Поступу.
Друге, це брати участь в публічних заходах Поступу. Раз в
місяць витратити кілька годин, щоб прийти до агітаційного
намету, на мітинг, на дискусію може кожна людина.
Важливою є участь в Громадянських середах, тому що
саме на них обговорюються ті рішення, які потім становляться орієнтиром руху організації.
Третє, це залучення до Поступу нових людей, збільшення
нашої чисельності. Можна робити це самостійно через особисте спілкування з людьми. Але не кожен має для цього
можливості або вміння.
Тому в Поступі діє система запрошення людей через соціальні
мережі. Якщо ви маєте доступ до Інтернету, то потрібно лише 20
хвилин на тиждень в зручний для вас час, щоб брати участь в
такій роботі. Хіба це складно? Це просто і доступно кожному!
Якщо ви маєте більше часу, відповідні знання і вміння,
то дуже потрібна ваша ініціатива або допомога в такому:
- в розроблені програми реформ, функціональної моделі
України;
- в написанні статей, репортажів, повідомлень для газети,
порталу;

- вдосконаленні і наповненні сайту Поступу, сторінок в соціальних мережах;
- відеозйомка;
- створення медіа-продуктів (відео, слайди);
- друк агітаційних і пропагандистських матеріалів;
- забезпечення транспортом наших заходів;
- доступ до ЗМІ, інформування через них про нашу ідеологію, програму, організацію;
- ведення особистого блога, роз’яснення в ньому основних
положень ідеологій, програми, стратегії і тактики Поступу.
Вже на часі створення територіальних осередків Поступу в районах Києва, інших населених пунктах. Зустріньтеся із сусідами з Поступу, домовтеся про спільну діяльність не території району, міста.
Беріть участь в громадянських ініціативах, проектах, публічних акціях як члени Поступу.
Всі ці дії просуватимуть нас до кінцевої мети. Всі вони є
достатньо простими, зрозумілими і ефективними.
Якщо ти сам не робитимеш їх, то не буде зростати Поступ,
не буде потрібних тобі і всім нам змін в Україні.
Обери, що можеш робити ти сам, що можеш робити із соратниками з Поступу, і дій. Прояви ініціативу і організуй інших
на її втілення або долучися до роботи в уже діючій команді.
Повідом про свої плані і дії товаришів особисто, через сайт
Поступу, через газету, через нашу групу в соціальній мережі.
Це не вичерпні рекомендації. Маєш свою думку, свою ініціативу – запропонуй, напиши, запроси інших.
Святослав Стеценко, член Ради Поступу
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На складНе запитаННя
«де зНайти Нових людей
для поступу?» відповідь
проста – соцмережах

Нагадую всім, що на сьогодні головне
завдання в Поступі – чисельний ріст організації. Якщо не буде нових людей, то не
буде кому розвивати ідеологію, якщо не
буде нових людей – то не буде кому займатись агітацією і пропагандою, якщо не
буде нових людей – то ми ніколи не досягнемо нашої мети побудова Громадянської республіки в Україні.

Отже, НОВІ ЛЮДИ!
А де ж їх взяти цих людей? Хтось скаже друзі, знайомі, родичі і т.д., але це ми вже проходили кілька років назад, у
більшості вони вже закінчилися. На сьогодні залишився єдиний необмежений простір – це соціальні мережі «Фейсбук»,
«Однокласники», «ВКонтакті» і т.д. Саме в соцмережах ми і
працюємо. На сьогодні системна робота налагоджена лише
в «Однокласниках», і трохи йде індивідуальна робота в

всеукраїНська ЩотижНева громадяНська газета го “поступ”
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На складНе запитаННя «де зНайти Нових людей для поступу?»
відповідь проста – соцмережах
(Початок на стор. 1)
«Фейсбук».
В «Однокласниках» у нас відкрито дві групи «Поступ» і «Поступ – ЗА Громадянську республіку». Це суто технологічні групи
призначені для залучення нових членів в організацію «Поступ».
Для роботи з новими людьми у нас складений позмінний графік,
по якому працює чотирнадцять членів «Поступу».
На сьогодні ми вже можемо скласти певну статистику, що з
кожних 100 контактів в «Поступ» вступає не менше однієї людини точно, буває дві або три. Ви напевне зауважите, що це не
багато. Так, це не багато, такі вже реалії сьогодення, але ці люди
вже не є «пересічними громадянами», вони вже майбутні творці
і реформатори. Ефективність роботи може зрости при збільшенні впізнаваності нашої організації, більш глибокій розробці
нашої громадянської ідеології. Але поки такий результат.
А чи зможе один член «Поступу» опрацювати 100 контактів за
місяць? Зможе, ми ж працюємо. І повірте, для цього не потрібно
сидіти в соцмережах з ранку і до ночі, достатньо 20-30 хвилин на

день. При такій роботі кожна працююча в цьому напрямку людина гарантована приводить в «Поступ» одну людину в місяць.
Мало? Звичайно, якщо буде працювати лише одна людина. А
якщо запрацює сто? Це значить гарантовано сто нових членів «Поступу» в місяць. А от оце вже багато. Потрібно лише працювати.
Отже, щоб «Поступ» динамічно розвивався нам потрібні
нові люди, багато нових людей. І перед тим як сказати «От
Поступ повільно зростає і розвивається», запитай у себе «А
що ти особисто зробив конкретне, щоб Поступ розвивався
швидше і зростав чисельно?» Нічого? Тоді краще мовчи, щоб
не наразитися на гнів тих, хто працює кожного дня.
Приєднуйтесь до команди по залученню нових членів в
організацію «Поступ»! Приєднуйтесь до системної роботи
в «Однокласниках» або індивідуальної на «Фейсбук».
разом ми переможемо!
Сергій Солодкий, член Ради Го «Поступ»,
координатор напрямку «Зовнішні кадри»

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

файл авс оргаНизации «поступ»!
Большинство членов организации
«Поступ» знают, где найти информацию о
любом человеке, состоящем в организации, где посмотреть его интересы, род
деятельности, место работы, а также как
с ним можно связаться, в случае необходимости. Но иногда такие вопросы все-таки звучат. Поэтому
в этой короткой заметке хотелось ответить на эти вопросы.
Итак, существует в гражданской организации «Поступ»
так называемый файл АВС. Получают его все члены Поступа,
но не всегда обращают на него внимание. Рассылается он
примерно один раз в месяц. В этом файле можно и найти необходимую информацию, а именно: ФИО, контактную информацию (электронная почта, телефон), место работы,
сфера интересов. Кроме того, в файле есть также и служебная информация, которая обычному члену Поступа просто

не интересна, такая как дата вступления в Поступ, кто представитель, наличие значка и удостоверения, участия в координационной группе Фейсбука и много другой. Таким
образом, файл АВС, это своеобразная база данных членов
Поступа.
Конечно же, такая база данных не находится в открытом
доступе в интернете либо где-либо еще, ее нет на сайте, или
в социальных сетях. Файл АВС рассылается путем прямой
рассылки членам организации, сам файл защищен паролем.
Поэтому, даже если к случайному человеку каким-либо образом попадет данный документ, он не сможет им воспользоваться.
Вот собственно и все. Надеюсь, данная информация окажется полезной членам нашей организации.
Вячеслав Шевченко, член Совета Го «Поступ»
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го «поступ» з НайкраЩими
побажаННями вітаЄ
з Днем народження і зичить, щоб Ваша репутація відповідальної та інтелігентної особистості ставала відомою людям ще задовго
до зустрічі з Вами!
Стрильчука Василя Олексійовича – 06 лютого
Бартецького Андрія Юрійовича – 07 лютого
Василевського Юрія Олександровича – 09 лютого
Віхтюка Василя Степановича – 10 лютого
Цесаренко Ганну Володимирівну – 11 лютого
Гуру Антона Сергійовича – 12 лютого
бажаємо усім читачам «поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
іНформаційНе повідомлеННя
про чергове засідаННя
викоНавчого комітету го «поступ» № 2,
яке відбулося 27 січНя 2014 року
На засіданні були присутніми 9 членів Виконкому (при кворумі 8): Доненко Т.М., Замурій Л.Г., Муляр А.М., Соколов К.А.,
Солодкий С. М., Твердохліб М.М., Троянова-Малош Н.М.,
Черниш О. В., Чубко Д.Г.,
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Костін І.О., Кравченко О.Г., Нестеренко О.А., Ткаченко І.В., Стеценко С.О.,
Шевченко В.А.
Секретар засідання: Доненко Т.М.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні виконкому вирішено:
1. Провести контроль отримання газети «Поступінформ»
№529. Відповідальна Замурій Л.Г.
2. На Виконкомі обговорили ситуацію, яка склалася в
Україні
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у
понеділок 10 лютого 2014 р.
сильНа громадяНська оргаНізація –
сильНа громадяНська держава –
сильНа громадяНська україНа!

ЗАХИСТ

«чорНий список» в дії
«Чорний список» насамперед є інструментом Громадянського контролю. Інструмент,
використання якого має певні наслідки.
Задіяння механізму «Чорного списку»
ГО «Поступ» до державних виконавців Подільського РУЮ у м. Києві: Новікової Т.Д.
(державний виконавець), Вангородського С.М. (держаний виконавець), Савченко Ю.Й (головний державний виконавець),
Дубаса А.М. (головний державний виконавець), Опальченко
В.О. (начальник відділу ДВС), стало результатом звільнення з
посад трьох виконавців – двох виконавців і начальника відділу. На цей час два державних виконавці перебувають у декретній відпустці, але це не звільняє їх від громадянського
контролю і звільнення від відповідальності за їх діяльність.

Детальніше за посиланням: http://postup.org.ua/blacklist.
Виявлення, та повідомлення громадськості про таких
«працівників», як у державні, так і у комерційні структури
унеможливить зайняття ними відповідальних посад, особливо посад з владними повноваженнями.
«Чорний список» є інструментом впливу усіх небайдужих
громадян до долі своєї країни, а тому і діяти ми повинні
спільно, і кожен окремо, задля досягнення визначеної мети
– громадянського контролю та вчинення громадянського
тиску, і як наслідок унеможливлення працевлаштування зазначених вище працівників, і особливо на керівних посадах.
(«Поняття, методи та наслідки внесення до «Чорного списку»
ГО Поступ» http://postup.org.ua/node/1581).
Всім пропонуємо залучатися до наповнення «чорного

списку», виявляти та повідомляти про таких осіб, розповсюджувати інформацію, приймати участь у громадських акціях і журналістських розслідуваннях.
Використання «чорного списку» дає кожному можливість,
убезпечити себе від незаконних дій чи бездіяльності повноважних осіб. Та перед тим, як вчиняти незаконно, порушувати Ваші права і інтереси, варто буде замислитися, чи
потрібно йому бути внесеним до «чорного списку», і які наслідки на нього чекають, і якщо здоровий глузд не допоможе, то його місце саме у «чорному списку».
НЕ залишайтеся осторонь загальної справи, не будьте байдужими, бо рано чи пізно кожен може стати жертвою діяльності таких «працівників».
наталія троянова-малош,
член Виконкому Го «Поступ»
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