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Я особисто винен.
І той, хто спитав у мене це.
І більшість з тих, хто читають зараз цей допис винні.
Справа не в тому, щоб знати винного.
Ось що ти особисто робиш, щоб з дупи виліз не лише ти особисто,
а вся країна?

грудня

+& 2+2
До лав організації долучились Яковлєв Сергій Олександрович, Локотарьов Віталій Енгеленович, Гордієнко Ігор
Анатолійович.
Станом на 13 листопада у складі ГО «Поступ» 186 членів.
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Шановна громадо, читачі, звертаюсь до Вас на «ВИ»!
Але звертаюсь на «ТИ» до Ваших внутрішніх «Я» - патріотів, хоробрих духом та світлих душею, які живуть в
кожному, але десь так глибоко та майже непомітно.
Завалені постійними потураннями, острахами, нагнітанням із подразливого віртуального середовища, що
різними шляхами нагадує про хвороби, борги, самогубство крізь неприємні новини та історії. Аж поки, раптом,
сонячним ранком хтось не повідомить Вас про рішення
суду виселити Вас на вулицю, або про копійку, яку Ви
наче заборгували банку ще 15 років тому з автоматичними відсотками, чи в Ваших аналізах випадково помітили рідкий мутований (але рекламований) штам вірусу,
або виставлять новий рахунок за дихання повітрям та
демократично запропонують відпрацювати за це лише
місяць на рік.
І Ви не маєте прав, Ваші рахунки заблоковані, бо Вас
перевіряють на предмет шахрайства чи теро/сепар/
іді…отизму, і Ви повірите!
Поки не трапилось щось подібне, пам’ятай про кнопку
підтримки «ЗаХист»!
Посадовці не приймають документи? - ЗаХист!
Державні слуги народу зловживають повноваженнями? - ЗаХист!
Не повертають гроші за неякісний товар? - ЗаХист!
Неналежно звільняють з роботи? - ЗаХист!
Тебе без пояснень запхнули в дільничний пункт та
інкримінують «речовину» з відвертою метою підзаробити? - Мобілізація ЗаХисту!
Схожих ситуації, потребуючих ЗаХисту, можна почути
безліч. Скільки ти пригадаєш за життя?
Досить зволікати. Звертайся за підтримкою, отримуй
консультації.
В екстрених випадках виникає необхідність психологічної підтримки від фізичної присутності декількох
членів «Поступу», десятків або сотень екстренно при-
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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.

Святослав Стеценко
член Ради ГО «Поступ»

Чим глибше ховаєш
голову в пісок, тим вразливіше на
поверхні залишається твоя …
… гідність!

Питання фінансування
громадської організації
"ПОСТУП"

булих на місце твоєї пригоди «гілок» «Поступу». Щось
схоже на парасольку, яка захищає від несподіванок!

Тебе намагаються безпідставно
позбавити прав, а через 10-30
хв. починають з’являтися твої
Захисники із «Поступу»
Уяви, якщо тебе намагаються безпідставно позбавити
прав та зіпсувати настрій/життя…, а через 10-30 хвилин починають з’являтися твої Захисники із «Поступу»?
Невідомі для порушника/корупціонера громадяни, тобто ми самі як «один за всіх, та всі за одного»,
з’являємось, по черзі цікавимось обставинами справ,
заполоняємо весь вільний простір на території порушника, перекладаємо суть питань новим прибулим, комусь
дзвонимо, ставимо незручні запитання жертві, складаємо акти, робимо фото- та відео-зйомку того, що залишилось від колись «всемогутнього та безжалісного правителя»…
Це дуже міцний психологічний тиск на порушників,
який обов’язково треба застосовувати. Важливим є той
факт, що ти зможеш суттєво зміцнити власний дух як
окремої одиниці «Поступу», так і всієї громадянської
організації загалом, активними діями довести справу
до логічного завершення по відношенню до порушника.
В наслідок таких злагоджених дій ми всі отримаємо:
моральне задоволення «ЗаЯвника», вирішення особистого питання, матеріали для PR «Поступу», підвищення
впливовості організації та всіх, хто знаходиться під
ЗаХистом Поступу.
Подібні яскраві здібності мобілізації нам відомі з
козацької історії, швейцарської армії, автомайдану,
азербайджанців на базарах, міських таксистів… Всі
вони в своїх масштабах одночасно гнучкі та міцні, і
головне – на багато чого спроможні! Хто наступний?
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Едуард Синьківський
член групи «ЗаХист» ГО «Поступ»
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з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Рижкова Андрія – 14 грудня
Бажаємо усім читачам, які хворіють або вирішують складні
життєві проблеми, успішно подолати усі перепони!
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАСІДАННЯ
ВИКОНКОМУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ПОСТУП» № 25, ЩО ВІДБУЛОСЯ 08.12.2014 р.
На засіданні були присутніми 10 членів Виконкому (при кворумі 10): Замурій Л. Г., Доненко Т.М.,
Соколов К.А., Солодкий С.М., Стеценко С.О.,
Тацій Д.М., Твердохліб М.М., Черниш О.В.,
Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин:
Каленюк Д.А., Кравченко О.Г., Малихіна Н.А.,
Муляр А.М., Нестеренко, Ткаченко І.В., ТрояноваМалош Н.М., Хлиптун А.О.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Секретар засідання: Тацій Д.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
Нагородити почесною грамотою за:
• розвиток газети «Поступінформ» Тація Д.М.
• за креативний підхід в діяльності ГО «Поступ»
Доненка Т.М.
• за активну участь в діяльності ГО «Поступ» у 2014
році Хлиптуна А., Жиронкіну Н., Шваба М., Шваб Н.
Наступне засідання Виконкому заплановано
провести в понеділок 22 грудня 2014р.

(&)!*"$+',&-+.$,)/.&'0&'+
1+2 3"+ !#$243 5+$#6! &1!0&78+
!"#$%&'()&*#%"+,"-.(/0%1"
Обговорення святкування - в групі “Поступ-координація” на фейсбуці.

!"#$ %&'!()

Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ»

№ 49 (575) 11.12.14 – 17.12.14

2550

,"&(&++//152+#+,2(& #+2/1'&1<8&,"=8>

Сегодня ГО «Поступ» объединяет
активных граждан Украины, единомышленников, которые ставят перед
собой задачу объединить людей
вокруг гражданской идеологии и провести радикальные изменения в Украине по смене системы управления государством и проведении жизненно важных реформ. Уже сегодня мы на
одном своем энтузиазме и понимании, что никто, кроме
нас самих, не наведет порядок в стране, создаем массовую идеологическую организацию, которая способна
прийти к власти и провести радикальные изменения
в Украине. Члены ГО «Поступ», в отличии от Власти и
Правительства, изучают опыт успешных стран, добившихся экономического чуда и победивших коррупцию,
и уже сегодня создают пакет жизненно важных реформ
которые позволят Украине встать с колен. Наша организация уже сегодня занимается вопросом подбора и формирования команды, которая сможет навести порядок в
стране, чего не делает ни одна политическая партия
или общественная организация. Сегодня мы на одном
своем энтузиазме выпускаем еженедельную идеологическую газету «Поступинформ», ведем активную агитацию и пропаганду идеологии Гражданской республики и
привлекаем новых членов в организацию. Организация
«Поступ» четко понимает свою цель и имеет план по
приходу к власти, проведению радикальных реформ и
выполнит свою миссию.

Члены ГО «Поступ», в отличии от
Власти и Правительства, изучают
опыт успешных стран.
ГО «Поступ» сегодня готова к тому, чтобы сделать
качественный рывок в осуществлении своих целей и
планов, а для этого перед нами стоит вопрос привлечения дополнительного финансирования.
Зачем нам нужны деньги?
Сегодня в нашей организации есть два важных
направления, которые требуют дополнительного
финансирования:
1. Формирование команды (качественный и количественный рост нашей идеологической организации).

2. Агитация и пропаганда (внедрение в общество
и сознание граждан Украины нашей идеологии и смысл
жизненно важных реформ).
Команда.
Сегодня в организации есть только один человек,
который полный рабочий день посвящает ГО «Поступ»,
все остальные члены организации занимаются деятельностью организации в свое свободное время.
Естественно, это отражается на скорости реализации
наших планов. Для того, чтобы мы пришли к власти,
сменили систему управления государством и провели
радикальные реформы в Украине в обозримом будущем,
нам необходимо наращивать команду поступовцев,
которые будут заниматься деятельностью исключительно в ГО «Поступ». А для этого нужны деньги.
Агитация и пропаганда.
Для ускорения внедрения нашей идеологии, понимания сути необходимых реформ, в сознание рядового
гражданина Украины нужны деньги. Реклама на телевидении, в газетах, интернете и на бигбордах стоит
немалых денег. Для понимания, есть информация, что,
например, на последних выборах в Верховную Раду
Украины стоимость рекламного пула на ряде основных
национальных каналов, на протяжении 1,5 месяца,
составила порядка 38 000 000.00 $.
Для понимания сути проблемы рассмотрим
конкретный пример. Допустим, в ГО «Поступ» появляется инвестор, который готов каждый месяц давать нам
2000,00$. На что нам лучше их потратить? Мы можем
платить эти деньги одному поступовцу, который будет
полноценно работать на организацию «Поступ», а
можем потратить эти деньги на то, чтобы раз в месяц по
почтовым ящикам г. Киева разнесли 100 000 экз. газеты
«Поступинформ».

Нужно постепенно переводить
работу поступовца на
профессиональную основу с
достойной оплатой.
В данном примере, если сравнивать сколько новых
членов организации приведет один поступовец, полноценно работающий в организации, и эффективность от
массовой рассылки по почтовым ящикам киевлян, то,

конечно, эффективнее массовая рассылка. Однако если
смотреть в глубь проблемы, то ситуация обратная.
Для ускорения наших целей и планов нам нужно не
только увеличивать количество членов организации,
формировать команду, но и постепенно переводить
работу поступовца на профессиональную основу с
достойной оплатой. Деньги на оплату труда нужны не
для того, чтобы набрать работников, а для того, чтобы
освободить от стороннего труда тех поступовцев, кто
уже активно работают в организации. Чтобы люди могли
все свое рабочее время посвящать работе для нашей
победы и при этом не чувствовать себя ущемленными
по сравнению с теми, кто работает на других работах,
не поступовских. Основная задача поступовца, полноценно работающего в ГО «Поступ», будет состоять не в

Вложение денег в рекламу позволит
нам быть узнаваемыми, но не
сформировать сильную команду
единомышленников!
том, чтоб он постоянно «пахал» на увеличение численности организации, а в том, чтобы организовать процесс по включению в деятельность ГО «Поступ» всех
уже имеющихся членов организации. Только достигнув
сплоченности и создав команду единомышленников,
которые УЗНАЛ<И>, ПОНЯЛ<И>, ПРИНЯЛ<И> нашу
идеологию, мы сможем сделать качественный рывок и
понять когда мы осуществим наши планы!
Инвестиции в рекламу и PR приводят к тому что
сегодня у всех на слуху радикальная партия Ляшка,
политическая сила «Самопомич», однако мы практически ничего не знаем, кто ее члены. Вложение денег
в рекламу позволит нам быть узнаваемыми, но не сформировать сильную команду единомышленников!
Поэтому на данном этапе развития организации стоит приоритетный вопрос наращивания
команды ГО «Поступ» которая будет полноценно
работать на нашу организацию.
На Гражданской среде 17 декабря 2014 года будем
рассматривать вопрос - как и от кого привлекать средства.
Дмитрий Таций
член Исполкома ГО «Поступ»
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Нам періодично задають питання, чому Поступ не
готує законопроекти та не просуває їх? Кажуть, що
мітинги та плакати – то все дурниці. А от підготувати
якийсь корисний законопроект та його просунути у Верховній Раді – оце діло. Відповідаємо на це важливе питання.
Денис Чубко,
член Ради ГО «Поступ»
Наша країна давно вже вимагає не
зміни одного-двох законів, а цілого
комплексу заходів з відновлення
економіки, знищення корупції, усунення бізнесу від
влади, введення виборності суддів та міліції, формування армії за швейцарським зразком, люстрації
нардепів. Два-три закони, на просування яких піде
кілька років, а пізніше, навіть якщо закони приймуть,
стільки ж піде на їх імплементацію, просто загу-

бляться в загальному продажному котлі державного
апарату. І результат дії навіть самих прогресивних
законів взагалі ні на що не вплине. Замість того,
щоб витрачати дорогоцінний час на сізіфову працю,
необхідно використовувати його більш раціонально.
Створити масову організацію, команду однодумців,
підготувати план необхідних реформ, розпочати
пропаганду плану дій, щоб заручитися підтримкою народу, самим стати владою і самим провести
реформи, а не клянчити допомоги у продажних депутатів.
Тим більш, що ми вибрали депутатів не для того,
щоб замість них готувати законопроекти. Навіщо
потрібні такі депутати, яких треба ще просити приймати необхідні для країни та суспільства закони?!
Виходить, що ми вибираємо у Верховну Раду трутнів,
яким плювати на життя народу. І замість них повинні
робити їх роботу? Це, щонайменше, дивно.

Максим Твердохліб,
Голова Ради ГО «Поступ»
Деякі люди мають розвинену
уяву. Тому іноді буває доцільно дати
алегорію. Так, в цьому разі, можна
прийняття окремих законів задля зміни системи
порівняти із перебудовою автомобіля. Добиватись
прийняття окремих законів замість повної зміни
системи – те саме, що намагатись перебудувати старенький «Запорожець» на новий «Мерседес» шляхом
заміни одних деталей на інші. Це можливо? Ось так
само й із законами.

:#+.! ,-.!1(/. !;2"21'&1<8&,"=8>1)9*1,89#"21
?9/+,-.201 +/,.! @
Газета «Поступінформ». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12223-11-07ПР від 18 січня 2007року.
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