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ТРИ
сила, которая прийдет к власти и

Зі складу ГО «Поступ» виключено Цесаренко Г.В. та Лося С.Д.
за власним бажанням. Також за відсутність на Загальних зборах ГО «Поступ» 14.06.2014 р. без поважних причин виключено
Єскіну О.О., Подліпського В.А., Пухняка Б.В. та Сердюк К.В.
До лав Поступу приєдналися Голуб В.А., Жиронкіна Н.А.,
Якобчук В.Т. та Сичова М.В. Станом на 17 червня 2014 року
у складі ГО «Поступ» 215 осіб.

ПОСТРОЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

Загальні збори поступу

ИДЕОЛОГИЯ

внедрение в сознание

• создать модель Гражданской
республики
• подготовить план реформ

поддержка
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МАССОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
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масс идеологии Гражданской республики

осуществит реформы

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

УСЛОВИЯ

курса реформ

на базе идеологии создается

массовая организация

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

ПОДДЕРЖКА
НАРОДА

• объединение людей вокруг идеи
Гражданской республики
• сила людей, которая прийдет к
власти и осуществит реформы

• принятие массами идеологии
Гражданской республики
• поддержка массами
планируемых реформ
• поддержка массами
организации на пути к власти

численный рост массовой организации
агитация и пропаганда среди народа

У суботу, 14 червня, відбулися Загальні збори громадської організації «Поступ». З 220 членів Поступу, фізично на зборах були присутні 99 осіб. Кворуму для
прийняття рішень не було. Відповідно до рішення Виконкому (Протокол №13 від 16.06.14.) призначено проведення
позачергових Загальних зборів громадськї організації «Поступ» на 11 жовтня 2014 року.

АнонсИ поступівськИх
громАдянськИх серед
У середу, 18 червня, відбудеться громадянська середа
присвячена розвитку та вдосконаленню газети «Поступінформ»! Питання які будуть розглядатися:
1. Як зробити газету «Поступінформ» ефективним інструментом в досягненя нашої мети.
2. Як залучити до створення гезети всіх членів ГО «Поступ».
3. Зауваження та пропозиції.
Прохання всім прийти 18 червня на громадянську середу
та вязити участь в цьому важливому для всіх нас питанні.
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.

ТОЧКА ЗОРУ

Виступ, який не прозвучав на загальних зборах ГО «Поступ» 14.06.14 р.
Мова йде про головну тему загальних
зборів – «Ріст чисельності Поступу, як
його досягти?» Як на мене, вирішення цієї
задачі очевидне, логічне і доволі просте:
«Треба стати простішими, зрозумілішими
і люди до нас потягнуться самі».
Так, ми політична організація, ставимо собі політичну ціль
– зміну державного устрою і для цього винесли на свій прапор 19 політичних лозунгів.
Але ж працюємо ми не серед політиків і формувати власні
лави ми теж збираємося не з професійних політиків, а з пересічних громадян, котрі є лікарями, вчителями, юристами,
бухгалтерами, вченими, менеджерами та ін..
Та й врешті, будь-яка політична мета, винесена в наші лозунги
досягається лише коли громадяни «отримають умови для гідного життя в своїй країні», тобто, будуть забезпечені: безпека,
освіта та виховання, умови для самореалізації всіх, соціальний
захист і ефективне управління наявними ресурсами. Лише після

цього може сформуватися державний устрій, який ми називаємо
«Громадянська Республіка» і лише після цього можна вважати
що наші цілі-лозунги досягнуті. Але ніяк не навпаки, щоб не
стверджували політологи - лозунги людям не потрібні.
А тепер уявімо великий майдан де в різних кутках мітингують невеликі групи різних політичних сил, а поміж них прогулюються пересічні громадяни занурені у власні турботи та
думки. Як домогтися, щоб люди затримувалися та приєднувалися саме до нас?
Можна намагатися кричати сильніше за інших, добираючи якісь особливо оригінальні, на нашу думку слогани,
(що ми і намагаємося робити, хватаючи перехожих за рукави), але у всіх слова одні і ті ж, термінологія заяложена , абстрактна і вже дратує – і люди проходять мимо, відносячи з
собою свої власні знання, професійний та життєвий досвід.
А раптом, перехожий бачить групку людей, котрі сперечаються, як краще в новій країні організувати: безпеку людей,
освіту та виховання дітей, бізнес, соціальний захист, ефективне

використання ресурсів. Перехожий чує звичні та зрозумілі йому
слова, з багатьох питань він має свою професійну думку, що спирається на його особистий досвід і йому стає цікаво. Більше того,
він бачить, що інші потребують саме його знань та порад і готовий бути корисним цим «іншим» та допомогати їм робити саме
те, на чому він розуміється.
Таким чином, підходячи до проблеми з такого життєво-професійного боку, а не з політичного люди будуть будувати нову
країну на, скажімо, принципах громадянської республіканської
ідеології навіть не знаючи таких слів, бо воно їм не треба! Людям
же не «шашечки» таксі треба, а комфортно їхати.
Необхідно усвідомити (хоч і нікому, бо всі навчені і зазомбовані на інше):
«Не ідеологічні лозунги та засади реалізуються в рівень
життя та добробуту людей, а навпаки. Системи організації
певного рівня життя та доброботу людей лише ілюструються
політичними лозунгами та описуються тими чи іншими по(Продовження на стор. 2)
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Виступ, який не прозвучав на загальних зборах ГО «Поступ» 14.06.14 р.
(Початок на стор. 1)
літологічними схемами політичних устроїв.»
Скільки б ми не переконували себе та інших, що ось ми
наберемо 10 000 чесних енергійних людей і збудуємо надзвуковий літак – нічого ж не буде доки цей літак не буде створений згідно відповідної грамотної технології і можливо,
дійсно, для цього знадобиться 10 000 фахівців.
Давайте не забувати, що людям потрібні «умови для гід-

ного життя», а не «Громадянська Республіка», а все інше
лише політичне лукавство та маніпулювання. Слава Україні!
П.С. Для цього всього Поступу треба ще раз «пере загрузитися». Наприклад, розділити функції і людей в Виконкомі
і Раді. Виконкому залишити те необхідне і корисне, чим він
займається, а Раду створити, як «тіньовий кабмін Громадянської республіки» (5-6 осіб) і справи підуть.
Олександр Гнєдаш, член ГО «Поступ»

ТОЧКА ЗОРУ

Активная позиция граждан как основа
эффективного государства
Высокая гражданская ответственность человека неразрывно связана с его активной
гражданской позицией и базируется на моральных, духовных и патриотических ценностях, заложенных семьей и обществом.
Построить это справедливое общество,
провозглашающее основной ценностью человека-Гражданина и охраняющее его своей властью, возможно
только опираясь на многовековые выстраданные украинцами
исторические корни, культурные и этические нормы, лучшие достижения предыдущих поколений. Основу развития духовности

дает семья, но для эффективного государства необходимо поддерживать на должном уровне патриотический дух своих граждан, привлекая всю систему образования и воспитания,
организуя масштабные мероприятий пропаганды и стимулирования высокоморального поведения. Гражданин постоянно должен ощущать свою значимость, ценность и важность.
По сути активная гражданская позиция людей являются залогом как успешного высокоразвитого государства, так и достойной
жизни самих граждан. Мы строим гражданское государство для
людей, а не государство как средство порабощения людей, поэтому очень важно восстановить, точнее построить заново всю
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го «поступ» З нАЙкрАЩИмИ
поБАЖАннямИ вітАЄ
з Днем народження і зичить, щоб Ваші мрії ставали планами, а плани ставали реальністю!
Буряк Олександру Миколаївну – 12 червня
Левицького Євгена Валентиновича – 12 червня
Плужника Василя Григоровича – 12 червня
Шевцову Олену Миколаївну – 12 червня
Ященко Тамару Іванівну – 13 червня
Клименко Наталію Ігорівну – 16 червня
Циганка Петра Степановича – 18 червня
Бажаємо усім читачам «поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
идеологическую и нравственную платформу украинской государственности и придать ей норму гражданских прав, организовать воспитательный процесс сообразно этих норм и всячески
поощрять их проявления с самого детства. Тем более, это необходимо в нынешнее сложное время, когда история Украины меняется очень быстро, нет единого понимания и объяснения
происходящего, многие моральные ценности претерпели изменения в течении всего лишь полугодия. Наша задача сплотить
граждан вокруг единых важных для всех украинцев нравственных основ, вырастить поколение мыслящих граждан, желающих
самостоятельно управлять своей жизнью
Наталия Сергиенко, член Поступа
нАШі ЛюдИ

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ
Під час роботи по залученню нових членів в організацію
Просто, бо ми маємо чіткі три умови для зміни існуючої
«Поступ» на базі соцмережі «Фейсбук» отримав таке запи- системи влади. Докладно про це можна почитати за поситання від Романа Мисюри.
ланням http://postup.org.ua/node/1539. Коротко нагадаю:
1. Ідеологічна модель, тобто що ми будуємо і як.
Я уважно читаю газету «Поступінформ», яка щотижня над2. Масова організація, тобто необхідна наявність сили, яка
ходить до моєї е-скрині. Питання крутяться на язиці, зараз ве- прийде до влади і буде впроваджувати радикальні реформи,
личезна кількість громадських організацій різного спрямування. одночасно ця ж сила буде проводити агітацію та пропаганду
Гасла приблизно у всіх однакові, проте, олігархічно-бюрократичну наших ідей серед громадян.
машину дуже тяжко зламати, адже в її підпорядкуванні чисельні
3. Підтримка народу, тобто ми повинні мати підтримку
силові структури і відповідний корумпований апарат. Яким переважної більшості громадян України щоб прийти до
чином ваша організація збирається з цим боротись?
влади і отримати мандат довіри на проведення радикальних і не популярних реформ.
Так, ми згодні, що є велика кількість різА складно, бо шлях, яким ми йдемо досить важкий і доних організацій із схожими гаслами між вгий, десь не менше 10 років. Багато часу необхідно для
собою. Чим же ми від них всіх відрізняє- створення ідеологічної масової організації, і на проведення
мось? Організація «Поступ» в Україні на сьо- агітації та пропаганди нашої ідеології. Тобто, час для того,
годні є єдиною ІДЕОЛОГІЧНОЮ організацією. щоб ідея оволоділа масами досить тривалий.
Ми єдині, хто має свою прогресивну ідеоЯкщо у нас буде реальна ідеологічна модель, з якою погологію – Громадянська республіка. Ми єдині, диться і підтримає більшість громадян України, якщо у нас буде
хто має на сьогодні більш-менш чіткі відповіді на запитання справді масова організація з реальних живих та активних ідейних
«Що ми хочемо побудувати?», «Як ми це будемо будувати?». Ми людей, то таку силу не здатна буде зупинити жодна олігархічна
взагалі єдині, хто хоче змінити систему влади в Україні. Ми державна машина. Ми, маючи підтримку громадян, через сиєдині, хто має в своїх лавах 220 людей – реальних, живих, що стему виборів тотально приходимо до влади, займаємо всі
платять членські внески, приблизно половина з них так чи ключові керівні посади, негайно розпочинаємо впроваджувати
інакше приймає участь в діяльності організації, тобто працює на радикальні реформи в усіх сферах. І через певний час Україна буде
спільну мету абсолютно безкоштовно. Хтось може посміхну- процвітаючою європейською державою. А от вже потім ми розтись, мовляв так мало. Дійсно, мало. Але у інших і такого нема, почнемо процес принципової зміни форми правління з тепехоча на папері, звичайно, малюють що завгодно.
рішньої демократичної на нашу нову «Громадянську республіку».
А тепер про те, як же зламати хребет існуючій олігархічно-бюНа запитання відповідав Сергій Солодкий,
рократичній машині, з усіма її силовими структурами і корумпочлен Ради ГО «Поступ»
ваним апаратом. Дуже просто, але одночасно і дуже складно.

На сторінках газети ми продовжуємо знайомити читачів з новими поступівцями. Зазвичай, ми просимо коротко розповісти про себе у вільному форматі.
вИтАЛИЙ меЛьнИк
Я военный пенсионер, капитан 1 ранга.
С выходом на пенсию (10 лет ) занимаюсь
бизнесом и инвестициями. Ранее развивал
строительный бизнес в Крыму (Севастополь) – накрылся. Занимаюсь инвестициями в недвижимость, фондовый рынок, провожу
финансовые консультации. Всерьез занимаюсь и интересуюсь
аспектами пенсионного обеспечения и пенсионной реформы.
Считаю это очень перспективным и прибыльным направлением. Являюсь членом совета негосударственного пенсионного фонда. Три последних года успешно развиваю бизнес в
брокерской МЛМ-компании по страхованию жизни.
есть ли у вас увлечения вне работы?
В свободное время увлекаюсь строительством моделей парусников.
что в программе поступа вы считаете самым
важным?
Самым важным в «Поступе» есть желание членов организации изменить жизнь в своей стране к лучшему. Программа мне близка по духу, поэтому я здесь.
как вы считаете, что нужно для того, чтобы
члены организации более активно участвовали в
деятельности поступа?
Очень много уделял внимание вопросу: что же людей
более всего мотивирует? Ответ вижу лишь один – ДЕЙСТВИЯ! JAST DO IT ! Однако «… между намерениями и действиями лежит пропасть.» Паоло Коэльо».

ШАновні чЛенИ громАдянської оргАніЗАції «поступ», пИШіть в гАЗету «поступінформ» свої вЛАсні мАтеріАЛИ!
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