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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

ТОЧКА ЗОРУ

Чому я вступаю до Поступу
Спостерігаючи суспільно-політичне
життя України, я на превеликий жаль констатую, що донедавна в нас не було єднальної національної ідеї, навколо якої
могла б об’єднатися більшість населення
України.
Всі партійні програми, які створювалися за цей час були лише
пастками для обивателя, в яких сьогоденні прагнення електорату камуфлювалися під ідейні постулати. Зазвичай, термін їх
існування був дуже короткий і максимум через півроку після виборів вони хоронилися під нашаруваннями нових слоганів, що
знову таки працювали на відвертання уваги від бездарності та
некомпетентності партійних очільників.
Всі теоретичні напрацювання істориків, суспільствознавців,
інших науковців добре виглядали на папері та в презентаціях,
та проте так і залишалися суто теоретичними розробками. Нерідко повністю відірвані від реалій сьогодення та прагнень суспільства, вони були цікавими лише вузькому колу спеціалістів та
ще політологам, які виловлювали там красиві визначення для
чергових політичних лозунгів.
Майдан-2 дав поштовх українському суспільству, вперше
виникло почуття нації, об’єднаної навколо патріотичних цінностей та розуміння того що «так більше жити не можна!».
Людські водовороти, що виникли навколо цих подій демонструють нам, що суспільні зміни назріли, що люди прагнуть
до них. Ми продемонстрували високу здатність самоорганізації, яку навіть самі донедавна не очікували від себе. Ми
відчули свою силу в спільних діях.
Проте, не знаю, як для інших, а для мене став очевидним
той факт, що сила наша дуже часто виявляється сліпою, а
тому вразливою. ситуативні об’єднання перед лицем
явної загрози створюються швидко, але вони потужні
до того часу, доки триває протистояння. як тільки настає період затишшя – люди почуваються розгублено
і не потрібними одне одному.
Врятувати ситуацію можна. Для цього повинна бути цементуюча сила – сила ідеології. В багатьох з нас нервова реакція на це слово, алергія на передозування в радянські
часи. Але це – як ліки, які повинні вживатися розумно. Ідеологія потрібна для того щоб розуміти, що ми робимо, для
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чого ми робимо і до чого ми мусимо прийти.
Саме в Поступі я побачив намагання створити нову ідеологію для нашого суспільства. Хай вона поки що недовершена, хай тривають дискусії та вносяться зміни, але вона є
саме ідеологією, а не набором красивих слів для зовнішнього використання. І це привернуло мою увагу та дало поштовх для більш детального ознайомлення.
Чим приваблива для мене стала ідея Громадянської Республіки?.. Мабуть, далися взнаки втома від демократії та
природжене неприйняття авторитаризму. Що ми спостерігаємо всі ці роки в тих перегонах, що в нас називаються демократичними виборами. Є десять процентів політично
активного населення. Серед них є «сили світла» та «сили
пітьми». Між ними точиться запекла боротьба, коли
справжня, а коли й удавана за голоси іншого прошарку електорату. За цією боротьбою спостерігають ще десь 30% населення, які формують свій вибір. Але коли приходить час
приймати рішення, то його приймають зовсім не ці люди. Ще
30 відсотків взагалі не беруть участі у виборах, а переможний внесок на на шальки виборчих терезів кидає остання
група, якій взагалі не до тонкощів політики, які продають
свій голос за мішок дерті, за в’язанку дров, за дитячий майданчик або пофарбовану лавку, іноді навіть просто за красиве виборче гасло!.. От хто насправді вирішує те, кому
керувати державою!.. наша сьогоднішня демократія –
це влада меншості. Влада безпринципної меншості,
яка скуповує голоси. Влада тих, хто продає своє право
керувати державою. Така влада мене не влаштовує. Державою повинні керувати ті, хто готовий нести за це відповідальність та приймати повсякденну активну участь у
вирішенні державних задач.
Окрім того навіть озброєна ідеологією організація мусить
мати розуміння що і коли вона має робити на кожному етапі
свого розвитку. На жаль в нас досить поширена думка, що суспільно-політичну діяльність планувати неможливо. На жаль –
тому що весь історичний досвід просто кричить про протилежне. Найбільш успішні соціальні звершення, перевороти та
революції завжди були добре сплановані. Тільки за наявності
чіткого плану організація здатна безупинно рухатися вперед та
вирішувати свої завдання, не зупиняючись на кожному роздо-

громадянські середи
У суботу, 18 червня, відбулося обговорення стану справ
у Редакції 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».

АнонсИ поступіВськИх
громАдянськИх серед
У середу, 25 червня, відбудеться обговорення поточних
питань 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.
ріжжі та не втрачаючи час на виріб правильного шляху.
Саме наявність такого планування, участь у «громадянських
середах», стали останнім доводом для прийняття мною рішення.
Наявність ідеології, відповідність її моїм поглядам та зрозумілий
план дій, до якого я можу долучитися та додати свій внесок.
Власне, я повторив той шлях, який ми розписували на нещодавніх зборах «дізнатись, зрозуміти, прийняти,діяти». От тільки
слово «діяти» в тій схемі я б розписав вертикально, бо діяти потрібно на кожному з цих етапів, а четвертим поставив би завершеної дії «зробити». Сподіваюся, що разом ми будемо діяти
ефективніше, здолати на нашому шляху всі перепони і зможемо
врешті-решт зробити реаліями наші прагнення.
Владимир Голуб, член ГО «Поступ»

ТОЧКА ЗОРУ

А чи реальна можливість реального виконання?
Метою Громадської організації «Поступ» є побудова ГРОМАДЯНСКЬОЇ РЕСПУБЛІКИ.
І ми турбуємося не тільки про сам процес побудови тієї держави, в котрій бажаємо жити, а й про повсякденне
ефективне функціонування держави. А як ми розуміємо
ефективне функціонування держави в цілому та її окремих
інституцій можливе за умови чітко поставленої задачі та забезпечення ресурсам (людським, матеріальними, тощо) необхідними для виконання поставленої задачі. Тобто певна
кількість державних функцій має бути забезпечена відповідною кількістю виконавців з належними повноваженнями.

як приклад не має сенсу використовувати екскаватор для посадки одного саджанця і так само безглуздо сподіватися на
результат використовуючи дитячу лопатку для копання протитанкового рову.
За нинішньої організації державного управління виникає
чимало нарікань на роботу органів юстиції в цілому та Державної виконавчої служби України зокрема. Приводом більшості нарікань є невиконання державними виконавцями
своїх обов’язків. А причин такого невиконання не так вже й
багато. Глобально їх всього три.
По-перше, небажання виконавця виконувати свої
обов’язки.
По-друге, невміння виконувати свої обов’язки.

По-третє, відсутність фізичної можливості виконувати
свої обов’язки через завантаженість.
І якщо перші два лікуються шляхом підвищення престижності посади державного виконавця (матеріальне та соціальне забезпечення) та посиленого контролю і як наслідок
такої постійної селекції формування мотивованих та високопрофесійних виконавців, то питання завантаженості
таким шляхом не вирішити. Адже суди продовжують працювати та виносити рішення які мають бути виконані. Тож
постає питання, а скільки в державі має бути державних виконавців для того, щоб виконавці фізично могли забезпечити повне фактичне та своєчасне виконання рішень суду?
(Продовження на стор. 2)
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А чи реальна можливість реального виконання?
(Початок на стор. 1)
Бо ставити завдання, які фізично не можуть бути виконані та звітувати про їх виконання, є навіть не популізмом, а
відвертою управлінською брехнею як керівництву держави
так і громадянам України. З огляду на вищевикладене, стає
зрозумілим, що треба встановлювати чисельність працівників адекватно навантаженню. А відтак постає питання, на
яке відповідь необхідно давати вже зараз. А саме, яке має

бути навантаження на одного державного виконавця, при
якому він фізично здатен забезпечити повне фактичне та
своєчасне виконання виконавчих документів? І відповідь
на це запитання має дати керівництво Міністерства юстиції
України та Державної виконавчої служби України. Зазначену
статтю необхідно вважати відкритим зверненням відповідно
з відкритою відповіддю.
Ігор Мотузка, член ГО «Поступ»

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

Результати Загальних зборів ГО «Поступ»
В минулу суботу 14 червня відбулися
чергові Загальні збори організації «Поступ». Цього разу прийшло лише 99 членів нашої організації при необхідному
кворумі в 111 чоловік. Отже, до кворума
нам не вистачило 12 поступівців. Присутні поступівці вирішили, що раз кворуму зібрати не вдалося, то необхідно провести позачергові Загальні збори не
пізніше ніж через півроку. Але, зважаючи на пропозиції членів організації, які надійшли вже після зборів, та враховуючи
динаміку нинішніх подій в державі, вирішили призначити
чергові Загальні збори на 11 жовтня.
Окремо хочу зазначити, що вперше в історії організації
"Поступ" вирішили провести збори у вигляді розширеного
засідання Громадянської середи, тобто обговорювали поточний стан справ нашої організації у вигляді дискусії, і
кожен з присутніх мав змогу висловитись. Це себе виправ-

дало, адже по відгукам людей такий формат проведення
сподобався, і вирішили наступного разу провести в аналогічному форматі.
В результаті обговорення виявилося, дуже несподівано,
що не менше половини членів нашої організації поняття не
мають про те, що робить Поступ, і куди він рухається. А серед
другої половини велика частина членів організації вже знає
шлях Поступу, але, нажаль, ще його не розуміє. Отже, якщо
провести необхідну роботу з нашими людьми стосовно пізнання та розуміння шляху, по якому рухається Поступ, щодо
побудови Громадянської республіки, то ми можемо очікувати на суттєву підтримку і допомогу із сторони членів організації. Отже, потенціал є, і є над чим працювати.
Сергій Солодкий, член Ради ГО «Поступ»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у травні 2014 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації
(всього 41 особа)

2

го «поступ» З нАЙкрАЩИмИ
поБАЖАннямИ ВітАЄ
з Днем народження і зичить, щоб спека на
вулиці була нічим у порівнянні із полум’ям
Вашої впевненості у втіленні Громадянської
республіки в Україні!
Єременка Юрія Миколайовича – 20 червня
Кас'янова Олександра В'ячеславовича – 20 червня
Груздову Марину Володимирівну – 24 червня
Іваненко Зінаїду Василівну – 24 червня
Федосенко Надію Миколаївну – 24 червня
Замілюхіна Валентина Вікторовича – 25 червня
Бажаємо усім читачам «поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
нАШі ЛюдИ
На сторінках газети ми продовжуємо знайомити читачів з новими поступівцями. Зазвичай, ми просимо коротко розповісти про себе у вільному форматі.
мАрИя сычеВА
расскажите коротко о себе: чем
занимаетесь, где работаете?
Работаю преподавателем в университете технологий и дизайна (КНУТД)
на кафедре дизайна. Преподаю композицию, авторскую игрушку и ряд других творческих
дисциплин. Рисую картины в технике «батик» и «живопись». Являюсь членом Союза Художников Украины декоративно-прикладной секции. Участвую в творческих
выставках. На данный момент у меня проходит персональная выставка в Краеведческом музее, г. Бровары.
Выставка продлится до 1 июля. Приглашаю всех желающих посетить. :-)
как Вы узнали о поступе?
О Поступе я узнала от своих братьев, которые являются
членами этой организации. Это Артем Сычев и Саша Кравченко. Толчком к вступлению, наверное, послужило желание изменить страну к лучшему, скорее даже желание
присоединиться к тем людям, которые хотят изменить
страну к лучшему. А также во вступлении в организацию
«Поступ» я вижу для себя возможность личностного развития и роста посредством общения с новыми интересными людьми участия в различных проектах.
что в программе поступа Вы считаете самым
важным?
Я считаю, что нужно разработать программу пиара
Гражданской идеологии, чтобы нести людям информации
о Поступе. Правильную информацию. «Мы строим Гражданскую республику» – это людям непонятно. Параллельно с этим нужно решать проблему роста численности
организации, так как организация собирается прийти к
власти, а для создания Гражданской республики нужна
многочисленная организация.
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