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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП» ЩОДО ПАДІННЯ БОІНГУ
Трагічні події, пов’язані зі збитим Боінгом, вчергове
продемонстрували не лише факт терористичної сутності ДНР
та ЛНР, а й безпорадність та продажність західноєвропейських
країн та Америки в разі виникнення на світовій карті ворога
сильнішого ніж Афганістан, Ірак чи Лівія. Світова організація
безпеки не діє. Ні на що, крім “Засудження” та “Глибокої
стурбованості”, розраховувати не доводиться Голландії, яка є
членом ЄС, а Україні тим паче. Світ занурюється в хаос, де кожен
грає сам за себе. За таких умов розраховувати на домовленості,
договори, пакти з іншими країнами є злочином. Отто фон
Бісмарк писав, що якщо ціною виконання договору може бути
існування країни (а на сьогодні навіть просто економічний
зиск), то в разі настання обумовленої ситуації жодна країна такі
домовленості виконувати не буде. Лише власна сильна армія
здатна захистити Україну від агресора. Мирні заклики світового

Лише власна
сильна армія здатна
захистити Україну
від агресора.
співтовариства слід на сьогодні ігнорувати як неефективні та
такі, що підтримують агресора.
ГО “Поступ” категорично виступає проти слабкості та
нерішучості влади. Для досягнення перемоги у цій війні
всі державні діячі, політики, олігархи, які підтримували
сепаратистів, мають бути покарані, а їх майно - передане на
підтримку армії.

ПІАР ОРГАНІЗАЦІЇ

МЕМ НАМ В ПОМОЩЬ!
Многие знают, многие не знают, что
это. Но все их видят. Итак, что такое мем?
Читаем в Википедии очень лаконичное
и точно определение: «Мемом может
считаться любая идея, символ, манера
или образ действия, осознанно или
неосознанно передаваемые от человека к человеку…».
Мемы часто возникают спонтанно и расходятся стихийно,
приобретая огромную популярность среди больших масс
людей. Нужны примеры? Пожалуйста: фраза «В СССР секса
нет!», сказанная одной из участниц телемоста «МоскваБостон», разлетелась по всему миру и жила много лет как
самостоятельная фраза.

Автор крылатой фразы Людмила Николаевна Иванова, во время
телемоста “Ленинград-Бостон”. (источник - Википедия)

Также многие слышали фразу и видели массу рисунков
из серии «Преведмедвед». Это - один из первых мемов
русскоязычного интернета. Ну и самый свежий пример
– кричалка харьковских ультрасс о президенте России
моментально вышла за пределы стадиона и сейчас
уже считается прямо украинской народной песней.
Какие качества характерны для мемов? Он цепкий,
провокативный, остроумный и актуальный. С помощью

мема можно высмеять что-то или кого-то, а можно и
сделать что-то или кого-то популярным.
Так вот, возникла мысль. Мы знаем, что идея
Гражданской республики пока мало понятна людям.
А для нас крайне важно сделать так, чтобы все вокруг
узнали о ней и сразу четко поняли её смысл. Так что же
такое Гражданская республика? В чем её особенности?
Достаточно подробно об этом писал Святослав Стеценко
в 542-м выпуске нашей газеты (можно также почитать
материал здесь). Напомню главные особенности:
Республика.
В республике во главе ценности всего стоит не Человек,
как в демократическом обществе, а Гражданин. То есть,
только тот, кто выполняет обязанности гражданина, имеет
политические права, благодаря которым может влиять на
будущее страны.
Гражданская.
Республика, которая базируется на трех постулатах:
- каждый гражданин ИМЕЕТ ПРАВО управлять своей
страной лично или путем делегирования полномочий.
- каждый гражданин ДОЛЖЕН управлять своей страной
лично или путем делегирования полномочий.
- управление страной осуществляется посредством
гражданских советов с использованием принципа
делегирования, а не выборов.
Делегирование глобально отличается от выборов
несколькими вещами:
1) Такая система позволяет оперативно распоряжаться
своим голосом (в т.ч. отобрать свой голос у избранника и
передать его другому человеку или воспользоваться им
самостоятельно).
2) Делегирование – открытый процесс, в отличие от
тайного голосования. Люди должны знать, благодаря кому
управленец получил свои полномочия. Таким образом,
усиливается ответственность граждан за своих делегатов,
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КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
У середу, 30 липня, відбудеться громадянська
середа, присвячена питанням 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.

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб в майбутньому
історики внесли Ваше ім’я до списку видатних
громадських діячів України!

Малюха Василя Григоровича – 25 липня
Ткаченка Єгора Олеговича – 28 липня
Тація Дмитра Миколайовича – 30 липня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які
хворіють або вирішують складні життєві ситуації,
успішно подолати усі перепони!

усиливается контроль за избранниками и, как результат,
убирается стимул действовать не в интересах людей –
иначе тебя завтра же лишат полномочий.
Это основные принципы Гражданской Республики,
которые нужно донести до всех граждан Украины. Только
тогда мы можем рассчитывать на народную поддержку и
получим качественный рост организации.
Идею нужно передать коротко и
доходчиво.
Для того чтобы внедрить идею в головы людей, её нужно
передать коротко, доходчиво и так, чтобы запомнилось
правильно и надолго. И интересный мем может помочь в
реализации этой задачи. Поэтому всем нам стоит подумать,
возможно, мы сможем создать такой образ, пословицу,
иллюстрацию, которые будут поняты и приняты людьми.
И которые люди сами захотят распространять. Предлагаю
всем задуматься об этом и, если будут интересные мысли,
озвучить их через Представителя, в нашей группе на
Фейсбуке или через редакцию газеты.
Доненко Тарас, член ГО «Поступ»
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Нельзя откладывать реформы.
Окно возможностей всегда очень
быстро может закрыться.
Не идти на компромиссы.
Потому что компромиссы всегда потом ударяют. Поэтому
мой совет - спешить, быть радикальными и знать, куда,
двигаться, и двигаться очень быстро. Ни в коем случае не надо
прогибаться. Главное, чтобы была четкая идея и энергичное
движение. А когда есть идея, люди сами приходят.
Я думаю, что реформы всегда делает команда, не один
человек... Чтобы построить новое - особенно нужна большая
команда. Я не считаю, что это какие-то герои или особо
интеллектуальные, одаренные люди. Просто люди, у которых
хорошие намерения и одновременно компетенция, чтобы это
претворить в жизнь. И возможность работать вместе.

Саакашвили М.Н., экс-президент Грузии

ЗА ГІДНУ ПЕНСІЮ КОЖНОМУ!
вже позаду і виправити майже не можливо.
Не дарма кажуть «хочеш достойно жити - подбай
Хочеш достойно жити - подбай
про себе сам
про себе сам» i робити це краще замолоду. Зараз майже
кожному зрозуміло - аби ми мали таку можливість,
потрібно провести пенсійну реформу, де потужним
стимулом кожного громадянина буде думка про те, що
він власноруч забезпечує своє власне майбутнє. Так,
обтяжливий податок перетвориться на сувору необхідність,
адже матиме конкретну адресу. Такий підхід унеможливить
ухиляння від сплати податку та стимулюватиме громадян
до ділової та суспільної активності.
Заможні громадяни - сильна держава!
Лукашенко Євген, Член ГО «Поступ»

НАПРЯМОК ЗАХИСТ ІНФОРМУЄ

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Нагадаю, що наприкінці квітня
поточного року із заступником
Міністерства молоді та спорту України
Гуцолом І.Є., товариством «Знання»
України, ВГО «Антикорупційне бюро
України», було погоджено створення
Антикорупційного комітету України. Антикорупційний
комітет України має бути створений шляхом делегування
у нього членів від громадських організацій і партій.
Метою створення Антикорупційного комітету є допомога
державним інститутам протидіяти корупції.

На засіданні були присутніми 12 членів Виконкому (при
кворумі 9): Доненко Т. М., Замурій Л.Г., Кравченко О.Г.,
Муляр А.М., Приймак Н.А., Стеценко С.О., Соколов К.А.,
Солодкий С. М., Твердохліб М.М., Троянова-Малош Н.М.,
Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Костін І.О.,
Нестеренко О.А., Ткаченко І.В., Черниш О.В.
Секретар засідання: Стеценко С.О.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Увести до складу Виконкому «Поступу» Хлиптуна А.А.
2. Рекомендувати Раді «Поступу» виключити з організації
Віхтюка В.С за несплату членських внесків.

ТОЧКА ЗОРУ
Замолоду нам здається, що пенсійний
вік наступить не скоро і ми поводимось
легковажно, на кшталт героїні відомої
байки Крилова. Але час невблаганний,
і кожному з нас, рано чи пізно,
доведеться все ж завітати до пенсійного
фонду і зіткнутися з усіма принадами нашого пенсійного
законодавства.
Тут починається найцікавіше. Хтось незлим тихим
словом згадує дикий капіталізм 90-х років (час первинного
накопичення капіталу), коли звичайною практикою новітніх
підприємців було «неофіційне оформлення працівника».
А так званий «чолночний» бум?... Тобто, у цей період
відрахувань у пенсійний фонд не було у багатьох громадян
нашої країни.
Двотисячні принесли з собою ілюзію налагодження
правових стосунків міх підприємцями та державою. На
жаль, лише ілюзію. Звичайною практикою залишається
зарплата в конверті та інші химерні схеми нашого часу. От
і виходить, що людина, яка все життя працювала і мала
непогані заробітки, підбивши сумні підсумки у пенсійному
фонді, отримує жебрацьку мінімальну пенсію. А кращі роки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 18,
ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ 30 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

На цей час до майбутнього складу Антикорупційного
комітету виявили бажання увійти делегати від дванадцяти
громадських організацій і однієї партії. Список організацій
постійно поповнюється, громадські організації заявляють
про своє бажання працювати разом. Паралельно вказаним
діям, уповноважена особа від Міністерства молоді та спорту
для роботи Антикорупційного комітету шукає належне для
цього приміщення.
Подальшу інформацію діяльності напрямку «Захист»
у створені Антикорупційного комітету читайте в номерах
газети «Поступінформ».

Антикорупційний комітет: 12
організацій та 1 партія

Муляр Артур,
член Виконкому ГО «Поступ»,
координатор напрямку «Захист»

3. Провести опитування членів «Поступу» про сутність
Громадянської республіки. Відповідальні Доненко Т.М.,
Кравченко О.Г., Приймак Н.А.
4. Створити організаційну групу з проведення мітингу
за докорінну реформу оборони країни за козацьким
(швейцарським) зразком Доненко Т.М., Стеценко С.О.,
Чубко Д.Г.
5. Розпочати підготовку до Загальних зборів ГО «Поступ»,
призначених на 11 жовтня 2014 р.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести
у понеділок 4 серпня 2014 р.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!

ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ В ГО

«ПОСТУП»?

Если ты НИЧЕГО не делаешь, значит, ты
ХОЧЕШЬ ничего не делать.
Возможно, ты хочешь делать, но не ЗНАЕШЬ,
что именно надо делать?
Возможно, ты не знаешь самой сути
движения ГО «Поступ», из-за чего и не
знаешь, что надо делать?
Если же ты понимаешь суть движения ГО
«Поступ» и знаешь, что надо делать, но
ничего не делаешь, может ты не веришь
в возможность построения Гражданской
Республики?
НО ЕСЛИ ТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЗНАЕШЬ, ВЕРИШЬ
И ХОЧЕШЬ ПОСТРОИТЬ ГРАЖДАНСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ В НАШЕЙ СТРАНЕ, ТОГДА
ДЕЙСТВУЙ!
Изучи, пойми, задавай вопросы, прими и
ДЕЙСТВУЙ!
Исполком ГО «ПОСТУП»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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