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ЗАЧЕМ ИДТИ НА ВЫБОРЫ ЕСЛИ ТАМ
ОДНО БЫДЛО!
«Зачем идти на выборы если
ГО «Поступ» рекомендует голосовать исключительно
там одно быдло?!» за ту партию/силу в которой нет ни одного бывшего
так прокомментировал один депутата Верховной Рады Украины любого созыва! В
гость, который посетил посту- Верховную Раду Украины должны прийти новые люди.
повскую Гражданскую среду.
3. При выборе кандидата по мажоритарному принГражданская организация «Поступ» по этому поводу
считает следующее:
1. ГО «Поступ» понимает, что на сегодняшний день
среди сил/партий которые идут на выборы Верховной
Рады Украины нет ни одной реально проходной силы/
партии, которая бы не финансировалась олигархией.
Однако каждый гражданин обязан на выборы пойти, так
как это проявление его гражданского долга и сделать
там свой выбор! Нельзя продать свой голос или проигнорировать выборы. Олигархические силы большие
надежды возлагают на то, что либо купят Ваш голос,
либо обманут Вас слащавыми обещаниями. Или же Вы
просто не придёте на выборы, разуверившись в том, что
Ваш голос что-то решает! Не дадим олигархии ни одного
шанса!
2. ГО «Поступ» считает всех депутатов, всех созывов
в Верховную Раду Украины виновными в развале страны
и заявляет о необходимости их люстрации!

ципу необходимо голосовать исключительно за того
кандидата, который выдвигается от какой-либо партии/
силы, т.к. самовыдвиженец каким бы умным, честным и
хорошим не был, один он ничего не сделает! Кроме того,
нельзя голосовать за кандидата-мажоритарщика, представителя партии/силы, в списках которой есть хоть
один бывший или действующий нардеп.
4. В случае если Вы все же никому не готовы отдать
свой голос, то прийти на выборы все равно нужно, но
голосование сделать в виде большого креста по всему
бюллетеню, т.е. - против всех.
Дмитрий Таций,
член ГО «Поступ»

Активне ядро для організації має
більше значення, ніж формальна
чисельність.
Всі члени Виконкому погодилися з тим, що
злагоджене активне ядро для організації має більше
значення, ніж формальна чисельність. Всі наші
дії, всі наші успіхи є результатом зусиль саме того
активного ядра. Навпаки, ті люди, які лише сплачують
невеличкий членський внесок і не беруть активної
участі в діях організації, лише тягнуть нас назад.
Наявність значного числа баласту лише відволікає
активну частину «Поступу» від дій назовні, примушує

жовтня

Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:

м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство
«Знання» , к. 317 або 318.

НОВИНИ
З лав ГО «Поступ» за несплату членських внесків та
відсутність на Загальних зборах без поважної причини
виключено 21 особу (деталі на стор. 2 в Рішенні
Виконкому ГО «Поступ»).
За власним бажанням з лав ГО «Поступ» вийшов Федір
Ущапівський.
Станом на 16 жовтня у складі ГО «Поступ» 187 членів.
До лав Виконавчого комітету організації включено
Каленюка Д.А.

з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Сичову Марію Вячеславівну– 16 жовтня
Мельника Віталія Юлійовича – 19 жовтня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які хворіють або
вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі
перепони!

ЗГУРТОВАНІ СОРАТНИКИ ЧИ
АМОРФНА МАСА?

Дискусія була непростою, але час і практика все
розставили на свої місця.
Тому на минулих засіданнях Ради та Виконкому
«Поступу» були ухвалені рішення з нашої кадрової
роботи, які назріли.
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ТЕМА БУДЕ ВИЗНАЧЕНА НА
ПОЧАТКУ РОБОЧОЇ ЗУСТРІЧІ.

ВІТАЄМО

...вопрос «всенародных выборов» (по четырехчленной
формуле – всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право) есть вопрос средства, а не высшей непререкаемой цели или догмы. Это средство может в одном государстве и в одну эпоху оказаться целесообразным, а в другой стране
и в другую эпоху нецелесообразным. Ребячливо веровать в это
средство как в политическую «панацею». Совсем не всякий народ
и не всегда способен выделить к власти лучших при помощи таких
выборов.
Иван Ильин

Протягом двох років в
«Поступі» точилася дискусія
навколо принципового питання:
що важливіше, зростання
чисельності чи збільшення
активності і відповідальності
чинних учасників організації?

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

Вітаємо

витрачати більшу частину часу і зусиль на безплідне
спілкування з тими, хто є баластом.
Тридцять-пятьдесят активістів зроблять більше,
якщо вони не будуть витрачати свій час і свої сили
на постійне «розгойдування» баласту, на постійні
спроби долучити до дій тих, хто цього не розуміє або
не хоче.
Організація з кількох десятків активних людей
більш приваблива для нових членів, ніж аморфна
маса, в якій більшість нічого не робить.
Хто є баластом? Ті, хто не розуміє, що, для чого і як
робить «Поступ», або розуміють, але не хочуть брати
участь в спільних діях.
Якщо член «Поступу» розуміє нашу мету,
завдання і способи досягнення завдань, усвідомлює
необхідність докласти своїх зусиль, але через
певні проблеми сьогодні не має можливості діяти в
«Поступі» активно, такий не є баластом. Він сьогодні
є пасивним, але з часом знайде час і долучиться до
активних дій.
Ми будемо звільнятися від баласту, ми вже почали
звільнятися від баласту. Це лише згуртує наші лави,
це лише збільшить результативність нашої діяльності.
Святослав Стеценко,
член Ради ГО «Поступ»

з народженням дитини

Володимира Дмитраша
з народженням доньки Марії

Наталю Малихіну (Приймак)
з народженням доньки Маргарити

Віталія Вигівського
з народженням доньки Кароліни
Хай діти будуть радістю для вас та надією
для майбутнього України!
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ЗМІНА ВЛАДИ ПІД ЧАС ВІЙНИ?
Моя позиція незмінна з початку війни: не можна
змінювати керівництво країною під час війни, якщо
нема потужної політичної сили з чіткою програмою
реформ, яка візьме одноосібну відповідальність за
все. Нова сила повинна мати кадровий потенціал
для ефективного управління всією країною, ведення
війни і безумовну підтримку більшості населення.
Такої організації зараз нема.Тому зараз мусимо
підтримувати навіть той олігархічний режим
Порошенка, який маємо. Попри недовіру до нього.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» № 21,
ЩО ВІДБУЛОСЯ 13 жовтня 2014 року
На засіданні були присутніми 12 членів
Виконкому (при кворумі 9): Доненко Т.М., Замурій
Л.Г., Муляр А.М., Соколов К.А., Солодкий С.М.,
Стеценко С.О, Твердохліб М.М., Троянова-Малош
Н.М., Хлиптун А.А., Черниш О.В., Чубко Д.Г.,
Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Костін
І.О., Кравченко О.Г., Малихіна Н.А., Нестеренко
О.А., Ткаченко І.В.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Секретар засідання: Солодкий С.М.
Запрошений: член ГО “Поступ” Каленюк Д.А.

Святослав Стеценко,
полковник запасу,
член Ради ГО «Поступ»
P.S. : поки ми маємо підтримувати діючу владу,
але це не означає що потрібно за цю владу
віддавати свій голос на виборах в Верховну
Раду України! Це суттєво!

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГО «ПОСТУП»
Інформаційне повідомлення про Загальні «Поступ» встановлено з 1 листопада 2014 року такий
збори громадянської організації «Поступ», що розмір обов’язкових членських щомісячних внесків
відбулися 11 жовтня 2014 року. для членів громадської організації «Поступ»:

На Загальних зборах ГО «Поступ» були присутні 87
членів організації особисто і 8 за дорученнями з 209
членів. Доручення приймались тільки від членів ГО
«Поступ», які постійно проживають за межами Києва
і Київської області.
На Загальних зборах було вирішено встановити
з 1 листопада 2014 року такий розмір обов’язкових
членських щомісячних внесків для членів
громадської організації „Поступ”:
- 50 грн. для працюючих членів ГО «Поступ»;
- 20 грн. для непрацюючих членів ГО «Поступ».
Голосували: «За» – 86; «Проти» – 4; «Утримався» – 5,
Протокол Загальних зборів №18 від 11.10.14.
Відповідно до рішення Ради ГО «Поступ» (Протокол
№ 19-14 від 11.10.14 р.) в громадській організації

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ

- 50 грн. для працюючих членів ГО «Поступ»;
- 20 грн. для непрацюючих членів ГО «Поступ».
Виконком ГО «Поступ» звертається до членів
організації «Поступ» із проханням до тих, хто не
має фінансової можливості сплачувати членські
обов’язкові внески за новим розміром написати
відповідну заяву до Виконкому для прийняття
необхідного
рішення
щодо
встановлення
індивідуального розміру. При написанні заяви
необхідно вказати, на який термін необхідно
встановити індивідуальний розмір обов’язкових
членських внесків і в якому розмірі, до 20 грн. Заяву
необхідно передати особисто на засіданні Виконкому
або через свого Представника. Допускається подання
заяви в електронному вигляді.

На засіданні Виконкому вирішено:
1. Виключити з лав організації за несплату
членських внесків: Нестерову І.
2. Виключити з лав організації за несплату
членських внесків та за відсутність на Загальних
зборах без поважної причини: Соколенка М.
3. Виключити з лав організації за відсутність
на Загальних зборах без поважної причини:
Антонюка Ю., Балкового С., Гацюк Е., Гацюка Ю.,
Гоголь С., Груздову М., Дзюбу В., Левицького Є.,
Наумця І., Садовнікову Л., Саса Р., Сліпак Н.,
Стрільчука В., Федосенко Н., Хромову І., Шамакіну Л.,
Шестакова О., Тіткова О., Ященко Т.
4. Включити до складу Виконкому Каленюка Д.
Наступне засідання Виконкому заплановано
провести в понеділок 27 жовтня 2014р.

ПІДТРИМАЙ РОЗВИТОК

«ПОСТУПУ»

НА ШЛЯХУ ДО ПОБУДОВИ

ГРОМАДЯНСЬКОЇ

РЕСПУБЛІКИ
Ваша особиста
фінансова підтримка
прискорить розвиток
та наблизить нас до мети
Реквізити вказані внизу сторінки

Детальний фотозвіт з Загальних зборів ГО «Поступ» дивіться на сторінці ПОСТУП в мережі Facebook
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