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Створюємо Антикорупційний комітет України
Наприкінці квітня поточного року громадська організація «Поступ» разом із
низкою інших організацій, і за плідною
участю товариства «Знання» України провели відкриті громадянські слухання з
питань по боротьбі із корупцією.
Від влади участь в обговоренні приймав заступник міністра
молоді і спорту Гоцул Ігор Євгенович. Чому представники від
влади по боротьбі із корупцією саме від Мінмолодьспорту? Як пояснили самі представники цього міністерства, то Кабмін саме
цьому міністерству доручив координацію цієї роботи. Нам, організації «Поступ», байдуже, хто буде координувати цю роботу від
влади, аби тільки толк появився від цього. Як результат обговорення шляхів протидії, запобіганню і мінімізації корупції, було
прийнято рішення: «об’єднати зусилля громадських організацій
та партій і влади, та допомогти державним інститутам протидіяти
корупції». Але ми вважаємо, що завдання має стояти не стільки
як «допомогти» владі боротися із корупцією, а ЗАСТАВИТИ владу
це робити. Організація «Поступ» розуміє, що боротися із корупцію
корупційна влада не збирається. І реальне подолання корупції
можливо лише при умові приходу до влади нової влади, влади із
новим мисленням, такої яка буде ставити за мету побудову могутньої української держави. Але ми також вважаємо, що поки
такої влади ще немає, то можна і треба робити те, що ми можемо
робити в даних умовах по боротьбі із корупцією.
Для реалізації цього задуму вирішили створити координаційний антикорупційний центр – Антикорупійний комітет.
Який має скаладатись із громадянських об’єднань. А для
того, щоб цей Антикорупційний комітет все-таки був дієздатним навіть в умовах панування олігархічного режиму ми
вважаємо, що його робота має базуватись на таких умовах:
- чим більше будуть приймати участь у роботі Антикорупційного комітету різних громадянських об’єднань, тим
ефективнішою буде результат;
- будь-яке громадянське об’єднання (в т.ч. партії), а
також ЗМІ може ввійти в склад Антикорупційного комітету,
делегувавши одного свого представника, за принципом голосування у прийняті рішень «один делегат – один голос»;
- кількість членів Антикорупційного комітету не може обмежуватись;
- надати право членам громадянських об’єднання, що
делегували своїх представників у Антикорупційний комітет,
бути присутніми на засіданнях, але без права голосу у прийняті рішень (крім одного свого представника), тобто робота
Комітету має бути відкритою;

- в засіданнях Антикорупційного комітету мають право
приймати участь ЗМІ;
- створити електронний Реєстр прийнятих Комітетом рішень,
який буде загальнодоступним і відкритим для усіх бажаючих;
- діяльність Комітету не підпорядковується державним
інститутам, а тісно взаємодіє з ними та владою, маючі прямі
робочі контакти із Президентом або Прем'єр-міністром
України;
- рішення Антикорупційного комітету приймаються незалежно від кількості членів, які за нього проголосували;
(Пояснення: такий механізм прийняття рішення потрібен для того, щоб уникнути боротьби за владу в самому Антикорупційному комітеті та для того, щоб рішення могли
прийматись незалежно від кворуму. Наприклад, рішення ХХХ,
за яке проголосувало 15 організацій, з 50 присутніх на засіданні. Тобто рішення буде вважатись прийнятим, навіть
якщо за нього проголосував один делегат із всього складу).
- влада має публічно гарантувати, що ВСІ рішення Антикорупційного комітету будуть розглянуті по суті;
- організація, яка не приймала участь в засіданні Антикорупційного комітету більше, ніж два рази автоматично виключається зі складу Антикорупційного комітету;
- влада створює комунікаційний зв'язок з Комітетом, з
визначенням посадової особи, яка через Комітет буде співпрацювати з громадськими організаціями, в даний час цю
функцію виконує Мінмолодьспорт;
- влада забезпечує Комітет приміщенням придатним для постійної роботи, результати якої будуть постійно оприлюднюватися
через засоби масової інформації. Також влада має забезпечити
роботу інформаційного сайту Антикорупційного комітету.
Зазначені принципи роботи є поки лише пропозицією, які
мають бути обговорені при першій нараді засновників Антикорупційного комітету.
Із Мінмолодьспортом домовлено про проведення першого
установчого засідання Антикорупційного комітету, на якому
обговорити основні засади його роботи. Пропонуємо всі зацікавлені сторони приєднуватись до ініціативи по створенню Антикорупційного комітету. Звертатись по цьому питанню можна
до координатора «Захист» громадянської організації «Поступ»
Артура Муляра, або до керівника товариства «Знання» України
Василя Кушерця, або до представника «Антикорупційного
бюро України» Олександра Литвина.
Артур Муляр, член Виконкому ГО «Поступ»,
координатор напрямку «Захист»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
За несплату членських внесків зі складу ГО «Поступ» виключено Козловську М.В. та Приказчика В.П. Зі складу ГО
«Поступ» виключено Діденко Ю.В. за власним бажанням.
Станом на 18 травня у «Поступі» 217 осіб.

Громадянські середи
На Громадянській середі, 14 травня, відбулось перше
обговорення механізмів приходу Поступу до влади. Узгодили проект концепції, яку планується опублікувати в найближчих номерах газети «Поступінформ».

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».
На 14 червня 2014 року призначено Загальні
збори громадської організації «Поступ».
Порядок денний:
1. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік.
2. Практична реалізація Громадянської республіки: знати, розуміти, прийняти.
3. Різне.
Увага! доручення не діють.

АНоНсИ ПостУПіВськИх
ГРомАдяНськИх сеРед
У середу, 21 травня будемо обговорювати організацію роботи по поглибленню ідеологічної бази «Поступу», а саме конкретизацію виконання головних поступівських гасел-завдань.
Для довідки, ось поступівські гасла-завдання:
http://postup.org.ua/node/1598.
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.

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

За Громадянську республіку!
Одне із важливих завдань ГО «Поступ» двигають на задній план. Чому я, як громадянин України, не
- це підготувати країну для встановлення можу впливати на життя моєї країни? Чому люди, яким народ
Громадянської республіки.
України довіряє долю країни, приходячи до влади, опікуються
тільки своїми власними інтересами і при цьому практично ніДосить! Мене вже верне від політиків і коли не несуть відповідальності за свої злочинні дїії? Досить сивлади яка тільки обіцяє і ні чого не робить. діти і чекати! Треба задати собі і всім нам питання –як це можна
Я не можу дивитися на те, як влада виходячи зі своїх шкурних змінити!? Відповідь є - Громадянська республіка!
інтересів продає по шматкам нашу країну. Мене дістало, що в
Тільки в Громадянська республіці чиновник і сама держава
моїй країні панують гроші, а честь, порядність і патріотизм за- працюють на свого громадянина, а не навпаки! Тільки в Гро-

мадянській республіці кожен громадянин реально впливає
(сам або через свого представника) на життя своєї країни! Сутність Громадянської республіки: http://postup.org.ua/sites/default/iles/page/2013/12/pi000542.pdf
Треба перестати вестись на красиві обіцянки і нарешті розібратися як ми хочемо жити, та в якій країні ми хочемо жити. Потрібно обїєднуватися задля реальних змін в нашій Батьківщині!
Дмитрий Таций, член ГО «Поступ»
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Освічені люди – головний скарб нації
Людський і, перш за все, інтелектуальний потенціал нації це завжди найбільша
її цінність та багатство. Жителям України
в цьому сенсі дуже повезло – Господь,
видно, розщедрився і не пожалів нам ні
краси ні розуму ні душевності.
Ви тільки погляньте навколо, тільки без зайвої скромності, - скільки видатних імен в науці, культурі, мистецтві, техніці, медицині та інших сферах життя дала Світу Українська
земля. Вважається, що у Світі проживає близько 100 млн.
Українців і це, на наше безумовне патріотичне переконання,
чи не найбільш освічені, працьовиті та духовні і душевні
люди.
Не даром же давно відомий такий жарт, коли одесити на
запитання: «А чому це в Одесі народжувалось так багато знаменитих письменників, музикантів та вчених?» відповідають
суто по-одеському: «Певно, щось в землі таке є…».
А доречі, про знамениту Українську землю – чорноземи
всі знають та багато говорять, а ось про наші Українські природні мудрість, розум та освіченість чомусь сором’язливо
мовчать. Видно, занадто отруйними виявилися столітні
щеплення імперсько-російською вакциною меншовартості.
Очевидно, саме ця «отрута» і призвела нас до стану, коли ні
найкращим землям, ні найкращим людям ми не можемо
«дати ради».
Але ж поставивши собі за мету побудову Громадянської
України – держави, де створені всі умови для гідної життєдіяльності її громадян, Поступ розуміє особливу роль ефек-

тивного використання всіх потенційних багатств України і, в
першу чергу, людського інтелекту.
Справа в тім, що ввійти в двадцятку найрозвинутіших
країн Світу сьогодні можливо лише ставши на інноваційний
шлях розвитку. А цього можна досягнути, якщо державна
система націлена на підготовку з власних громадян не споживачів, а творців, а для цього питання виховання, освіти та
науки мають стати головним державним пріоритетом. Для
цього необхідно буде відійти від «мавпування болонських
процесів», а розпочати жити власним розумом, відповідно
до потенціалу закладеного Господом в наш талановитий
народ.
Головною програмною засадою діяльності Поступу є лозунг: «Держава – для людей!», перш за все, людей патріотичних, вихованих, освічених та працьовитих – справжніх
громадян своєї України.
Майбутнє нашої країни знаходиться в руках саме таких її
громадян. А тому і необхідно нашій нації – нації талановитих людей, дати розумну та справедливу державу, котра
буде ефективно сприяти її розвитку, безпеці та добробуту, а
також авторитету в Світі.
Ми знаємо, як ця держава має виглядати і як її реально
треба збудувати, ми розпочали поступ до цієї мети – приєднуйся до нашого Поступу!
Олександр Гнєдаш, член ГО «Поступ»

ДУМКИ ВГОЛОС

Почему на Евровидении-2014 выиграла Кончита Вурст?
В недавнее воскресенье мы наслаждались финалом песенного конкурса Евровидение – 2014. Я думаю, его
результаты вызвали недоумение и неоднозначную реакцию во всем мире. Я
никогда к этому конкурсу серьезно не относился, но все же периодически его смотрю, что случилось
и в этот раз.
Могу сказать, что состав участников в этот раз был очень
достойный, отдельно хотел бы отметить Швецию, Польшу,
Словению, Испанию, Сан Марино, Россию, и конечно же Австрию с конкурсантом, которого иначе как в третьем лице
назвать нельзя. Как ни странно, конкурсанты из указанных
стран имели почти равные шансы, и каждый мог выиграть
конкурс. Но почему же выиграло «оно» из Австрии?
Не скрою, в музыкальном плане его/ее номер был безупречным, какая-то ностальгия по Барбаре Стрейзанд, которую я очень люблю, и, скажу честно, я для себя выбирал
между ним и конкурсанткой из Швеции с ее песней «Undo»,
хотя отдал предпочтение последней, и вот почему.
Кончита Вурст дезориентирует зрителей, в первую очередь детскую и подростковую категории в отношении своей
гендерной идентичности, а взрослую категорию приучает,
что к этому можно относиться как к норме жизни, т. е. толе-

рантно. Наверное никто не обратил внимание, но после
окончания конкурса Кончита Вурст дало интервью, ключевой фразой которого было: «Нас уже не остановить!» Спрашивается: Кого нас? Таких как он, оно, она?
Я считаю, что под видом красивого номера нас подводят
к тому, что каждый может выбирать себе любую половую
идентичность и, соответственно, социальную роль. А, следовательно, выбирать себе сексуального партнера любого
пола. Что ставит под сомнение основную базовую функцию
каждого человека – продолжение рода, построение семьи,
рождение и воспитание детей, разрушает основные духовные ценности, связанные с семьей, как основной единицы
общества и малой церкви для верующих. Нужны ли нам
такие европейские «ценности» и такая «толерантность», которую хотят закрепить законом о недопущении дискриминации? Я думаю, что нет. В этой связи я вспоминаю анекдот
про Вовочку, когда он заглядывает через замочную скважину ночью к родителям и говорит: «И эти люди запрещали
мне ковыряться в носу?»...
Поэтому было бы правильным, если бы конкурс Евровидения учитывал культурные и социальные особенности каждой страны, на которую проводятся вещания конкурса.
Которые, между прочим, платят за это деньги. Необходимо
сделать так, чтобы избежать возможных конфликтов из-за
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Го «ПостУП» З НАЙкРАЩИмИ
ПоБАЖАННямИ ВітАЄ
з Днем народження і зичить, щоб Ваші плани
змінити світ на краще надихнули мислячих
людей і стали реальністю!
Повха Олега Михайловича – 15 травня
Сергієнко Наталію Олександрівну – 15 травня
Амосова Олега Євгеновича – 18 травня
Тартаковського Сергія Валерійовича – 19 травня
Лисаченко Анну Віталіївну – 21 травня
Маслієву Тетяну Миколаївну – 21 травня
Мотузку Ігоря Володимировича – 21 травня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
іНФоРмАЦіЙНе ПоВідомЛеННя
ПРо ЧеРГоВе ЗАсідАННя
ВИкоНАВЧоГо комітетУ Го «ПостУП» № 9,
яке ВідБУЛося 12 тРАВНя 2014 РокУ
На засіданні були присутніми 10 членів Виконкому (при
кворумі 8): Доненко Т. М., Замурій Л.Г., Муляр А. М., Соколов К.А., Солодкий С. М., Твердохліб М.М., Чубко Д.Г., Шевченко В.А., Черниш О.В., Приймак Н.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Костін І.О., Нестеренко О.А., Ткаченко І.В., Стеценко С.О., Троянова-Малош Н.М.,
Кравченко О.Г.
Секретар засідання: Черниш О.В.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні були присутні (не члени Виконкому): Гнєдаш О.М.,
Козловська М.В.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Виключити з організації за регулярну несплату членських внесків Приказчика В.П. та Козловську М.В.
2. Підготовка до Загальних зборів:
А) Зал – Солодкий С.М.;
Б) Координація інформування – Замурій Л.Г. (До 26
травня);
В) Презентація – Доненко Т.М.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у
понеділок 26 травня 2014р.
сИЛьНА ГРомАдяНськА оРГАНіЗАЦія –
сИЛьНА ГРомАдяНськА деРЖАВА –
сИЛьНА ГРомАдяНськА УкРАЇНА!
банальной пропаганды гомосексуализма, за которую даже
в некоторых странах Евросоюза установлена уголовная ответственность, как, например, в Латвии.
Боюсь, что дурной пример заразительный, и мы увидим
скоро еще не такое... Но как говорят англичане: «Из любого
свинства всегда можно вырезать кусочек ветчины». Поэтому
есть и хорошая новость – бородатость у женщин в 2014 уже
не будет недостатком, бородатость будет в тренде.
Ярослав Гутарин, член ГО «Поступ»
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