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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП» ЩОДО ПЕРЕМИР’Я
Війну треба або вигравати, або не втягуватися в неї. Чергове
перемир’я, оголошене ГАРАНТОМ - хороший шанс навести
порядок в збройних силах: провести розслідування заведених
справ, зробити кадрові перестановки та отримати замовлену
на заводах зброю. Зупинення війни - це завжди добре, але
перемир`я саму проблему війни не ліквідовує.
ГО “Поступ” виступає за звільнення всіх
окупованих областей, однак, доки олігархи
керують країною - перемога є неможливою.

!"#$#%&'(
Позиція ГО “Поступ” узгоджена членами організації
через групу “Поступ-координація” в Фейсбуці

ОТ КАЖДОГО ЧЛЕНА ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
ОЖИДАЕТСЯ ПОНИМАНИЕ ТАКИХ ВОПРОСОВ
Разбудить человека можно только тогда, когда он действительно
спит; если же он только притворяется спящим, все попытки
напрасны.
(М. Ганди)

1. Первый вопрос, самый главный. В чем разница
между политическим, общественным и гражданским
объединением, и почему каждый гражданин обязан
принимать участие в гражданской работе?
ВОПРОСЫ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ.
2. В чем суть Гражданской республики?
3. Почему форма правления Гражданской республики
лучше, чем демократическая именно для Украины?
4. При каких условиях возможно достижение цели – смена
системы власти (три условия и взаимосвязи)?
5. Какие гарантии того, что при Гражданской республике
ситуация в стране улучшится?
6. Каким, примерно, способом будет осуществлено
делегирование полномочий?
7. Где и когда в мире реализовывались принципы
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
З лав ГО «Поступ» за несплату членських внесків
викключено Чепця О.М., Соболєвську І.Г., Поріцьку О.В.,
Поріцького Р.Я., Гарбузову Г.О.
Станом на 18 вересня у складі ГО «Поступ» 212 членів.

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

Логично будет предположить, что разумный человек
будет осуществлять какую-либо деятельность, если видит
в этом смысл. Это касается и членов «Поступа». Если
поступовец осознает путь организации и согласен с ним,
то можно от него ожидать той или иной деятельности по
достижению единой цели. Если он теряет веру в достижение
цели или перестает ее понимать, то обычно он переходит в
пассивное состояние и числится в организации номинально,
ограничиваясь уплатой членских взносов и посещением
Общих собраний.
Для того чтобы разобраться с тем, насколько человек
понимает и принимает путь гражданской организации
«Поступ», были сформулированы основные ключевые
вопросы по ее деятельности.
Предполагается, что вначале человек должен УЗНАТЬ о
сути движения «Поступа».
Потом он должен ПОНЯТЬ суть этого движения.
Далее логичным будет, чтобы он ПРИНЯЛ (или не принял)
данный наш путь.
И если человек примет путь, его цели и методы, то тогда
можно ожидать, что он включится в работу.
Ниже приведены такие вопросы, глянув на которые,
каждый может проверить, насколько он владеет
информацией о том, куда, как и зачем двигается
гражданская организация «Поступ».

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

Гражданской республики?
8. В чем разница между идеологической и потребительской
организацией?
9. Какие основные ценности Гражданской республики?
10. Какой только один пункт из девятнадцати главных
задач «Поступа» носит идеологический характер и
имеет стратегическое значение и почему?
ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ.
11. Какие способы прихода к власти существуют и каким
именно образом должен прийти к власти Поступ?
12. В чем суть трех этапов (публичный, политический и
стратегический) движения организации на пути к цели?
13. Каким образом осуществляется численный рост
организации?
14. В чем разница между методом вербовки и методом
перебора при привлечении новых членов организации?
15. Какие главные принципы агитации и пропаганды?
16. Сколько времени занимает путь к цели и почему (из
опыта истории)?
17. Каким образом будет сформировано поступовское
гражданское правительство?
18. Каким путем планируется развитие Поступа по регионам?
19. При каких условиях можно ожидать включения
поступовцев в работу (узнать, понять, принять,
действовать)?
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
20. Кто в Поступе и как принимает решения?
21. Как Поступ финансируется?
22. Почему уплата членских взносов происходит раз в месяц?
23. Какая роль дополнительных взносов, которые
уплачивают члены «Поступа»?
24. Что такое Гражданские среды и как они происходят?
25. Зачем создана закрытая группа «Поступ-координация»
на Фейсбуке?
26. Что конкретно может и должен делать каждый член
Поступа?
27. Чем принципиально отличается стратегия работы
«Поступа» в период со времени его создания (2001г.)
до 15 июня 2013 года от работы в период после 15 июня
2013 года?

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
У середу, 24 вересня відбудеться чергова
Громадянська середа, присвячена напрямку “Захист”.
Місце проведення: Товариство «Знання» України.

ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ
ЗБОРИ ГО «ПОСТУП»
11 ЖОВТНЯ
субота

початок о 12:00
Реєстрація з 11:30

Присутність членів «Поступу» з Києва та Київської
області обов’язкова. Місце проводення, попередньо,
в приміщенні товариства «Знання» України,
вул. В. Васильківська, буд.57/3, біля ст. м. «Олімпійська»

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!

Калініну Наталію Миколаївну – 19 вересня
Коптєву Олену Миколаївну – 19 вересня
Верламову Ірину Григорівну – 20 вересня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які
хворіють або вирішують складні життєві ситуації,
успішно подолати усі перепони!

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
На цьому тижні відбулося засідання членів
громадських організації
з метою створення
Антикорупційного комітету України.
На засіданні приймали участь від Товариства «Знання
України» Мосьендз Сергій Олександрович; від ГО «Поступ»
Муляр Артур Миколайович; від ГО «Антикорупційне бюро
України» Литвин Олександр Петрович; від ГО «Центральний
сектор» Щербина Олександр; від Товариства «Знання
України» м. Луганськ Лук’янов Олексій Петрович; від
ГО «Фонд громадських ініціатив» Кампо Володимир
Михайлович.
В ході проведеного засідання учасники зустрічі вирішили
створити «Громадську Раду представників громадських
організацій з питань запобігання і протидії корупції» (надалі
- Рада) та погодили прийняти за основу робочий проект
Положення, який для внесення у нього змін чи доповнень,
надано на обговорення до громадських організацій,
які увійшли до складу Ради, та буде надіслано іншим
громадським організаціям, які на цей час не ввійшли до
складу Ради, але мають таку можливість і бажання.
Запрошуємо усі громадські організації до роботи.
Бажаючим увійти до складу Ради звертатися до
координатора напрямку «Захист» ГО «Поступ» Муляра
Артура або до представника ГО «Антикорупційне бюро
України» Литвина Олександра.
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КРИТЕРИИ ПРИЕМА НА РАБОТУ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОМАНДУ ПОСТУПА
Ни для кого не секрет, что в настоящее
время, Поступ фактически является
любительской организацией. Поступ
не имеет профессиональной команды,
которая бы могла работать и развивать
наше гражданское движение на
профессиональной основе. Мы доросли
до такого уровня, когда без наличия профессионального
ядра специалистов, которые будут работать в Поступе
на постоянной основе, наше движение может
застопориться. Нас часто спрашивают, почему мы так
медленно движемся и развиваемся? Возможно, один из
ответов кроется именно в этом.
Поэтому именно сейчас необходимо поставить вопрос о
переходе организации«Поступ» напрофессиональнуюоснову.
Другими словами, Поступ должен иметь профессиональную
команду, которая бы работала на поступовское движение
и за деньги Поступа для достижения поставленных
целей. В настоящее же время профессионально Поступом
занимается только Председатель организации, но оплата
его труда символическая (около 1000 грн.), т.е. работает
профессионально, но задаром. А нам необходимо поднять
вопрос о целой команде профессионалов с достойной
оплатой труда.
Главная причина отсутствия команды профессионалов
– это отсутствие денег на ее обеспечение. Решать эту
проблему необходимо комплексно, с одной стороны –
поднятие уровня членских взносов, с другой стороны
– работа над увеличением оплаты дополнительных
(добровольных взносов), ну и конечно же поиск и
привлечение финансирования извне, проведение
работы с предпринимателями и предпринимателями и
бизнесменами. Вопрос поиска денег очень сложный, но
можно ответить однозначно, если им активно заниматься,
то они обязательно появятся.
В данной статье я хотел бы затронуть вопрос не столько
поиска денег, а того, как правильно и по каким критериям
формировать команду, которая профессионально будет
работать на организацию «Поступ», при условии наличия
достаточного финансирования. Конечно же, команда будет
формироваться исходя из потребностей нашего движения
в тех или иных специалистах, которых Поступ будет

нанимать на постоянную работу. Но при поиске кандидата
будут учитываться факторы активности потенциального
кандидата в самой организации. Естественно, мы в первую
очередь будем ориентированы на поиск людей среди своих
же членов организации. Привлекать к работе не членов
Поступа можно будет лишь в крайних случаях, когда без
них нам нельзя будет обойтись.
Итак, подбор кандидатов планируется осуществлять по
следующим критериям:
Первый критерий. Член Исполкома организации.
Если среди членов Исполкома не найдется подходящей
кандидатуры, то тогда выбираем по второму критерию.
Второй критерий. Член организации, который
принимает участие в мероприятиях, которые регулярно
проводит Поступ. Который активно работает па различным
направлениям работы организации, в том числе и на
Гражданских средах и в группе «Поступ-координация» на
Фейсбуке. Если среди таких членов не найдется подходящей
кандидатуры, то переходим к третьему критерию.
Третий критерий. Те члены Поступа, которые в истории
имели меньше всего случаев задолженности по уплате
регулярных членских взносов. Если среди таких членов
не найдется подходящей кандидатуры, то переходим к
четвертому критерию.
Четвертый критерий. Те члены Поступа, которые
дольше всего находятся в рядах организации. Если и среди
таких людей не сможем найти подходящего человека, то
Поиск подходящего кандидата на рынке труда (на стороне).
Для некоторых членов организации Поступ может стать
не только опорой и поддержкой в сложных ситуациях, но
и местом постоянной работы с достойной оплатой своего
труда. Только вместе мы сможем достичь поставленных
целей и приблизить нашу страну к той Гражданской
республике, которое мы строим. По мере движения
организации к цели мы предполагаем, что должны
будем сформировать команду профессиональных
специалистов не менее 100 человек, которые после
прихода к власти, скорее всего, займут ответственные
посты в правительстве.
Вячеслав Шевченко
Член Совета ГО «Поступ»

НАПРЯМОК “ЗАХИСТ”

ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧИЙ «ДОГОВОРНЯК» СПІТКАЛА НЕВДАЧА
Нагадаю, у 524 номері газети
«Поступінформ» було опубліковано
статтю «Прокуратура Оболонського
району м. Києва «Шукає директора чи
вже знайшла гроші» ?
Суть статті полягала в тому, що у 2007
році будівельна компанія ТОВ «ХеламінІнвікта» уклала договори на суму більше 300 тисяч гривень
на побудову приватного будинку без погодження проектної
документації, без дозволу на проведення будівельних робіт,
і отримавши кошти не сплатила податки до бюджету.
За фактом ухилення від сплати податку у 2013 році на
підставі заяви члена ГО «Поступ» Проша С.В. було відкрито
кримінальне провадження, яке під «плідним» керівництвом
Оболонської районної прокуратури було двічі незаконно
закрито, але і двічі оскаржено у суді.

Двома ухвалами судді Оболонського районного суду
м. Києва було скасовано передчасно винесені постанови
про закриття кримінального провадження; постанову
старшого прокурора прокуратури Оболонського району м.
Києва Федоренко М.В., та постанову старшого слідчого ДПІ
у Оболонському районі у м. Києві лейтенанта податкової
міліції Лихненко А.О., із зазначенням в ухвалах суду дій, які
невиконані в ході кримінального розслідування.
Слідчий Лихненко А.О. протягом двох місяців не
виконував вказівки, що викладені в ухвалі суду, а тому
на особистому прийомі у прокурора, який здійснював
прийом громадян в Оболонському районі м. Києва, було
вручено скаргу на бездіяльність Лихненка А.О. Прокурор
на скаргу пообіцяла надати відповідь протягом місяця.
Проте прокурору було доступно і зрозуміло роз’яснено,
що заявник є членом громадської організації «Поступ»,

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 19,
ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ 15 ВЕРЕСНЯ 2014 РОКУ
На засіданні були присутніми 9 членів Виконкому (при
кворумі 9): Доненко Т.М., Замурій Л.Г., Приймак Н.А.,
Соколов К.А., Солодкий С.М., Твердохліб М.М., ТрояноваМалош Н.М., Хлиптун А.А., Черниш О.В., Чубко Д.Г.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Кравченко О.Г.,
Костін І.О., Муляр А.М., Нестеренко О.А., Стеценко С.О,
Ткаченко І.В., Шевченко В.А.
Секретар засідання: Черниш О.В.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Рекомендувати до виключення за несплату членських
внесків Чепця О.М., Соболєвську І.Г., Поріцьку О.В.,
Поріцького Р.Я., Гарбузову Г.О.
2. Стартувати опитування по прогнозу присутності на
Загальних зборах 11.10.2014 року. Під час опитування
визначити які з 27 пунктів головних знань про Поступ
потребують додаткового розкриття. Опитування
починається після виходу 563-го номеру та продовжується
протягом 2-х тижнів. Відповідальна за консолідацію даних
по приходу на збори – Замурій Л., по головним знанням
про Поступ - Солодкий С.
Наступне засідання Виконкому - 1 жовтня 2014 р.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!
і справа перебуває на контролі у напрямку «Захист», а
тому наступний похід буде до прокурора м. Києва, «з
барабанами і свистульками».
У той же день кримінальне провадження було поспіхом
закрите, однак, ця дія не знімає вини зі слідчого Лихненко
А.О., який, ігноруючи вказівки судді Оболонського районного
суду, особисто ВДРУГЕ закрив кримінальне провадження без
виконання дій, що були зазначені суддею: без допиту свідків,
нібито ті не з’явилися до слідчого; без отримання документів;
без проведення перевірки господарської діяльності
будівельної компанії; без витребування з банку інформації
щодо рахунків компанії; без виконання інших дій.
Член ГО «Поступ» Проша С.В. оскаржує незаконно
винесену постанову слідчого Лихненко А.О. до Оболонського
районного суду м. Києва. Та з’явившись до суду, йому стає
відомо, що 03 вересня 2014 року старшим прокурором
прокуратури Оболонського району м. Києва Моргуном
С.О. постанова Лихненко А.Р. скасована, як незаконна та
передчасна.
Постає питання, прокуратура починає діяти в межах
закону, чи дія прокуратури є відповіддю на скаргу до
прокуратури, поданої на особистому прийому громадян?
Про це громадськість і Генерального прокурора
України буде повідомлено в наступних номерах газети
«Поступінформ».
Артур Муляр
Координатор напрямку «Захист» ГО «Поступ»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ. ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАМ!
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