ЗА громАдяНсьКу рЕспуБЛіКу!

№ 14 (539) 3.04.2014 – 9.04.2014

громАдяНиН уКрАЇНи –
цЕ ЗВучить гордо!
одне з головних завдань Поступу
Одне із важливих задач ГО «Поступ» – це спрямування зовнішньої політики України на захист громадян за
кордоном, пошук та розширення ринків збуту, пошук інновацій та авторських ідей, популяризацію України у світі.
Я маю надію застати той час, коли з повним правом зможу з гордістю сказати усім, а саме головне собі – я
українець! Я буду гордитися тим, що я виріс і живу в Україні, державі в якій мені хочеться жити, працювати, ростити своїх дітей і онуків. В державі яка піклується про своїх громадян не тільки в своїй країні, а й в будь-якій
точці землі, в будь-якому місці не залишить тебе на одинці з твоїми проблемами. В державі, яка всі свої зусилля
як у внутрішній політиці так і зовнішній направляє на захист та підтримку своїх громадян, пошук та розширення ринку збуту, пошук інновацій та авторських ідей. І я розумію, що для цього спочатку держава повинна
пишатися мною, і для цього я повинен багато працювати і віддавати на користь моєї Батьківщини! Для того
щоб змінити світ треба почати з себе!
об`єднуємось разом заради великої мети – утворення громАдяНсьКоЇ рЕспуБЛіКи!
громадянин україни – це звучить гордо!
РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЙ

підсумКи дисКусіЇ «ЛюстрАція – пЛюси тА міНуси»

Громадянська організація «Поступ»
разом із низкою інших громадських
об’єднань і за плідною участю Товариства «Знання» України 2 квітня
2014 року провело відкриту спільну
дискусію з питань люстрації. Метою
цього дискусу був обмін думками щодо люстрації та
методів її впроваждення.
Приймав участь в обговоренні міністр молоді і спорту
Дмитро Булатов.
Головою Ради громадянської організації «Поступ» Масимом Миколайовичем Твердохлібом на обговорення внесено
кілька суттєвих питань, які необхідно було розглянути, зокрема: чи потрібно проводити люстрацію, як її проводити і
відносно кого?
Громадянською організацією «Поступ» було запропоновано провести люстрацію народних депутатів України усіх
скликань, а також усіх Президентів України. Саме ці особи
уособлювали в собі найважливіші гілки влади привели
країну до руйнації.
Дискусія була емоційною, але безрезультатною, оскільки дії влади щодо отримання інформації від громадських організації, фільтрування такої інформації та

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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Підтримай розвиток «Поступу» на
шляху до побудови Громадянської
республіки.
Ваша особиста фінансова підтримка
прискорить розвиток та наблизить нас
до мети.
Реквізити вказані на зворотній стороні
газети «Поступінформ».

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
На минулій Громадянській середі, що відбулася 2 квітня,
було проведено дискусію на тему «Люстрація: плюси та мінуси». Детальніше у цьому номері «Поступінформу».

КАЛЕНдАр поступіВсьКих
громАдяНсьКих сЕрЕд
У рамках підготовки до відкритої дискусії щодо подолання
корупції в Україні, яку заплановано на 30 квітня, на Громадянській середі 9 квітня відбудеться обговорення питання боротьби з корупцією, шляхи її подолання. Проведення
доручається напрямку «Захист».
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.

просування влади в питаннях люстрації, не заслуговують на увагу. Впродовж кількох місяців влада не
спромоглася навіть визначити поняття люстрації і її завдання, чітко визначити правові механізми реалізації
Виступ Голови Ради ГО «Поступ» М.М. Твердохліба
такої дії, а лише запровадила посаду державного служ(клікніть для перегляду відео на Youtube)
бовця, який повинен провести люстрацію без відсутності правових підстав.
Виступи та коментарі присутніх показали, що у суспільстві часто сприймають люстрацію як покарання та плутають
з боротьбою із корупцією. Хоча насправді, люстрація являє
собою очищення, шляхом відсоторонення. Люстрація необхідна для того, щоб звільнити шлях для реформування системи влади.
Тому ще раз переконуюсь, нинішня українська влада – це
стара система, яка не здатна на люстрацію, системних змін
Виступ члена Ради ГО «Поступ» С.О.Стеценка
не буде, а тому надію на ці зміни плекати не потрібно.
(клікніть для перегляду відео на Youtube)
Необхідно ще раз підкреслити, що люстрація має сенс
тільки в разі зміни системи влади. Якщо система не змі- конкурентів, а не для того, щоб розпочати маштабні соцінюєтся, а оголошується люстрація, то це не що інше, як зви- ально-економічні реформи.
чайні політичні переслідування.
Пам'ятаємо, люстрація – це тільки тоді коли разом із нею
Сама ідея люстрації виникла як одна з вимог Майдану. А йдуть зміни системи влади.
влада сьогодні намагається скористатись цією ідеєю для
Артур Муляр, член Виконкому ГО «Поступ»
того, щоб вирішити питання по відстороненню політичних
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

оБЩиЙ АЛгоритм рАБоты по ВВоду
НоВых чЛЕНоВ оргАНиЗАции «поступ»
Для того, чтобы привлечь в гражданскую организацию «Поступ» нового человека целесообразно придерживать
следующего алгоритма действий.
1. Включить человека в рассылку газеты «Поступинформ». Либо свою личную, либо общую базовую рассылку, предпочтительнее в
базовую.
Если человек не хочет получать газету, то дальше с ним
работать нет смысла.
2. Необходимо убедиться, что человек понимает, что менять необходимо не власть, а систему власти.
Если этого не поймет, то дальнейшая беседа будет бесполезна. Он будет все время либо звать на очередной майдан,
либо рассказывать, что к власти должны прийти «честные»,
«добрые», «порядочные» или еще какие-то классные парни.
И беседа уйдет в трату времени бесполезно.
3. Человеку необходимо предложить разобраться и понять три обязательные условия достижения цели (смены системы власти). Это триединая задача: ИДЕОЛОГИЯ-МАССОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ-ПОДДЕРЖКА НАРОДА.
4. Только после преодоления указанных выше позиций
есть смысл рассказать от идеологии Поступа. Если об идеологии Поступа рассказывать до отработки этих позиций, то
велика вероятность ухода в бесплодную дискуссию типа: «это
все нереально» или «никто этого не позволит сделать». Беседа на такие и подобные темы – трата времени.
Первое, с чего нужно знакомить по поступовской гражданской идеологии, это пояснить главный базис поступовской идеологии - Гражданская республика. В чем ее суть? А
суть в замене выборов на делегирования. Это и есть суть
трех Гражданских постулатов.
5. После того, как человек уяснит, в чем разница между
демократической республикой и гражданской можно пойти
дальше. Тут следует ознакомиться с девятнадцатью главными задачами Поступа.

6. После того, как теоретическая часть будет преодолена
нужно подойти к практической. Пояснить примерный путь
практической реализации всех задач «Поступа». Следует пояснить три этапа достижения цели: достижения публичного
уровня (1000 чел.), политического – 10 000 членов и стратегического – 100 000 человек.
Пояснить принцип поиска новых членов - метод перебора. Мы никого и ни в чем не убеждаем. Просто рассказываем о нашем пути, ищем тех, кто согласен с нами и
предлагаем присоединяться к нам.
7. Только после того, как человек уразумеет указанные
выше позиции есть смысл ему предложить принимать решение о вступлении в Поступ.
Тут, как правило, он спрашивает, а чем конкретно будет
заниматься в организации.
Пояснить ему этот вопрос.
Все, после прохождения этих этапов с человеком нужно
выходить на личный контакт. Встречаться лично, приглашать на Гражданские среды. Можно приглашать человека
на Гражданские среды и неподготовленного, но велика вероятность того, что человек сделает неправильные выводы
ориентируясь только лишь на одно мероприятие. А ведь мероприятия бывают сугубо специализированные, причем в
последнее время так и происходит. Неподготовленному
может быть непонятно, что происходит и мы можем потерять друг друга.
После всего этого можно предлагать писать заявление о
вступлении в Поступ, если конечно, у него больше вопросов
не останется и он еще не потеряет интерес к совместной работе.
А тЕпЕрь гЛАВНоЕ
В процессе нашей работы мы сталкиваемся с различными людьми. У которых различный уровень интеллекта,
уровень образования, разные темпераменты, характеры
и т.п. Но у всех людей, которых мы хотели бы видеть в ор-
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го «поступ» З НАЙКрАЩими
поБАЖАННями ВітАЄ
з Днем народження і зичить, щоб у Вашій
душі завжди грала музика гармонії!
Гацюк Емму Василівну – 3 квітня
Овсієнко Людмилу Олександрівну – 3 квітня
Тодорову Наталію Павлівну – 4 квітня
Ущапівського Федора Федоровича – 4 квітня
Крячека Михайла Олександровича – 8 квітня
Пухняка Богдана Володимировича – 8 квітня
Солодкого Сергія Миколайовича – 8 квітня
Бажаємо усім читачам «поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
ганизации «Поступ» должно быть что-то общее. И это
общее называется желание быть полезным своей стране.
Желание не просто жить в хорошей и процветающей
стране, но и самому прилагать к этому усилия. Поэтому,
если мы на своем пути встречаем такого, который говорит, что его не интересует Украина или который начинает
философствовать на подобие того, что он «честно работает и этим уже борется за успешную Украину» или еще
что-то подобное, то следует перестать с ним вести дальнейшие отношения. Нам не нужны люди в организации,
которые не доросли до сознания взрослого человека. Которые не дозрели до уровня понимания, что каждый современный человек обязан заботиться о своем
обществе, в котором живет. Переубеждать таких людей в
их инфантильности должны не мы, а жизнь. Эти люди
рабы, у них рабская психология. Рано или поздно события, которые недавно были в Украине и еще не закончились, коснутся и таких товарищей. И если они после этого
выживут, то тогда, скорее всего, очень быстро поумнеют,
но для них это уже будет поздно.
Максим Твердохлеб,
Председатель Совета организации «Поступ»

ЗАХИСТ ПОСТУПУ

НЕЛьЗя ВыигрАть, ЕсЛи ты тоЛьКо ЗАЩиЩАЕшься. чтоБы ВыигрАть, НуЖНо идти В АтАКу
По результатам гражданской среды направления «Защита» 26 марта 2014 г.
На Гражданской среде 26 марта направлением «Защита» было вынесено на
обсуждение три проблемных ситуации,
две из которых касаются непосредственно членов организации: раздел имущества (Поступинформ № 535), и возврат
денежных средств (Поступинформ № 527) и третье о самозахвате киевской земли и незаконном строительстве ТОВ
«Сосновый квартал» (Поступинформ № 526). По всем трем
делам была проведена работа в части формирования и доведения до ведома соответсвующих государственных органов гражданских запросов от организации «Поступ». На
сегодняшний день получены ответы (отписки) от государственных органов, которые не то, что не помогают решить воз-

никшую проблему, а еще более усугубляют ее решение в
очередной раз показывая свою бездеятельность и безнаказанность, в частности, по всем трем рассмотренным делам
проблема возникла на уровне взаимодействия с органами
государственой исполнительной службы.
Так, как все рассмотренные дела соответствуют утвержденной «Миссии направления «Защита» (Поступинформ №
517), на Гражданской среде 26 марта было принято решение
сформировать рабочие группы из членов организации, журналистов, желающих посетить вышестоящие государственные органы: Министерство юстиции Украины,
Национальный антикорупционный комитет и Правительственного уполномоченного по вопросам антикорупционной политики, с целью: получения ответов на вопросы,

которые были заданы местным органам ДВС в гражданских
запросах от организации «Поступ», по вышеупомянутым
делам, сообщения о бездеятельности местных государственных органов исполнительной службы, а также доведения до ведома общественности (ресурсами организации) о
результатах данной акции.
Информация о дате и времени посещения будет дополнительно опубликована в группе «Поступ-координация» на
Фейсбуке.
Наталия Троянова-Малош,
член Исполкома организации «Поступ»
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