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СУТЬ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
Для тех, кто не совсем понимает
что такое федерализация.
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Федерализация - это когда из РАЗНЫХ государств создаётся
ОДНО. Конечно, это может и не получиться, но цель понятна ОБЪЕДИНЕНИЕ.
Если же было единое государство и начинается процесс федерализации, то это путь к разделению. Любой человек, который предлагает
федерализацию для Украины предлагает расчленение страны.

січня

НОВИНИ

ПІДСУМКИ РОБОТИ НАПРЯМКУ
«КАДРИ» В 2014 РОЦІ

Всі зусилля необхідно направити
на роз'яснення поступівцям що
ми робимо, як ми робимо, для чого
робимо, і до чого це все приведе.
його, а значить - не вірять в досягнення мети.
Отже, було вирішено, що поки всі зусилля необхідно
направити на роз'яснення поступівцям що ми робимо,
як ми робимо, для чого робимо, і до чого це все приведе. Для цього було проведено масштабне опитування
"Головні знання про "Поступ". 27 питань". І зараз перше
завдання - провести роз'язснювальну роботу по всіх
тих 27 питаннях шляхом написання циклу статей для
газети "Поступінформ" та використанням обговорень
в групі "Поступ-координація" на Фейсбуці. В цей процес необхідно залучити якомога більше саме тих членів

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.

Максим Твердохлеб
Глава Совета ГО «Поступ»

Нагадаю, що напрямок "Кадри"
веде свою роботу по двох векторах:
• Зовнішні кадри - пошук серед нових
незнайомих сторонніх людей потенційних членів організації "Поступ" та
приєднання їх до нашого руху;
• Внутрішні кадри - робота із членами "Поступу" щодо
включення їх в активності, необхідні організації для
нашого спільного руху до поставленої мети.
По "Зовнішнім кадрам" створена та працює група з
9 чоловік, яка, працюючи за методом великих чисел,
шукає людей, що погоджуються з нашою ідеологією,
симпатизують нам і готові вступити до лав нашої організації. Робота ведеться через соцмережі "Однокласники"
та "Фейсбук". Для досягнення першої поставленої мети збільшити кількість членів "Поступа" до 1000 чоловік такої маленької команди з 9 чоловік явно замало. За цей
рік по нашій схемі роботи в "Поступу" ввійшло всього
10 чоловік. Звичайно є ті, хто поки вивчає нашу організацію і думає, але цього мало. Нам конче необхідно
створити команду, яка буде працювати по "Зовнішнім
кадрам", у кількості не менше 100 чоловік, тоді наша
мета стає досяжною за пару років роботи. Але цього ми
поки не змогли досягти.
По "Внутрішнім кадрам" ситуація така. Багато часу
було витрачено на те, щоб включити в роботу окремих
членів, але марно. В чому причина? Ми вважаємо, що
наші члени "Поступа" не включаються в роботу бо:
- не знають чим зараз займається організація і куди
вона рухається;
- не розуміють, що ми робимо, як і для чого;
- не приймають наш шлях розвитку, бо не розуміють

Підготовка
економічних
реформ

До лав ГО "Поступ" прєдналися Овсянко Олег Сергійович
та Крюков Віталій Олегович.
Станом на 29 грудня у складі ГО «Поступ» 187 членів.

ВІТАЄМО

2015
"Поступу", які не знають і не розуміють що ми робимо.
Над цим, власне, зараз і працюємо. Ми очікуємо, що
після того, як люди зрозуміють і сприймуть наш шлях,
вони захочуть його реалізувати, а отже - включаться в
роботу.

Вже зрозуміло "Що робити?" і
"Як робити?", залишається лише
робити.
Вже зрозуміло "Що робити?" і "Як робити?", залишається лише робити, і тоді у нас все вийде.
Запрошую всіх поступівців розібратися з усіма незрозумілими для них питаннями та починати включатись в
нашу спільну роботу, і рухатись разом до нашої спільної
мети. Від кожного члена "Поступу" в день вимагається
виділити хоча б 5 хвилин, і тоді всі наші плани стануть
реальністю в найближчі роки. Бо, якщо такого не відбудеться, то тоді Виконком, звичайно, сам все зробить,
але років через сто. Не згодні стільки чекати? То приєднуйтесь до нашої команди. Разом ми сила! Разом ми
переможемо!
З усіх питань прошу звертатись до координатора
напрямку "Кадри" Солодкого Сергія.
З повагою, щиро ваш,
Солодкий Сергій
член Ради ГО «Поступ»

Всіх членів ГО "Поступ" з наступаючим Новим
Роком. Бажаємо в наступному році особистих успіхів
кожному та високих результатів всім нам у спільному
просуванні ідей "Поступу" та розвитку організації.
Наше єднання в розвитку України дозволить всім
пишатись своєю Країною та своїм внеском у її прогрес!

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАСІДАННЯ
ВИКОНКОМУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ПОСТУП» № 26, ЩО ВІДБУЛОСЯ 22.12.2014 р.
На засіданні були присутні 11 членів Виконкому
(при кворумі 10): Каленюк Д.А., Кравченко О.Г.,
Малихіна Н.А., Соколов К.А., Солодкий С.М., 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:
Замурій Л.Г., Доненко Т.М., Муляр А.М., Нестеренко О.А., Стеценко С.О., Тацій Д.М., Ткаченко І.В.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Секретар засідання: Малихіна Н.А.
На засіданні Виконкому вирішено:
Запросити Євгена Оніщенко 12 січня 2015 р. на
засідання Виконкому для пояснення його позиції
стосовно сплати членських внесків.
Наступне засідання Виконкому заплановано
провести в понеділок 12 січня 2015р.
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ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА
НА 2015 ГОД
2014 год ознаменовался для ГО
«Поступ» тем, что мы начали делать
конкретные шаги в направлении
формирования единых взглядов на
проведение экономического блока
реформ.

Необходимо выработать внутри
организации единство взглядов
конечной экономической модели
гражданской республики.
В последние месяцы уходящего года определился
костяк группы «Экономический блок реформ».
Задачи поставлены очень серьезные.
В течение 2015 года необходимо выработать
внутри организации единство взглядов конечной
экономической модели гражданской республики
Украина, без власти олигархов, с уровнем коррупции, стремящимся к нулю. Эта экономическая модель
должна предполагать возможность каждого гражданина принимать самое активное участие как в политической жизни государства, так и в построении его
экономической и социальной составляющей и, самое
главное, разработать методы мотивации и стимуляции граждан к этому.
Крайне важно выработать единство взглядов
поступовцев на методы и пути достижения высокого
уровня инициативы народа в создании рабочих
мест, на пути создания таких условий для граждан,
чтобы заниматься предпринимательством было
выгодно в материальном плане и почетно с точки
зрения общества. То есть, конечной стратегической
целью экономической модели должно стать создание мощного, зажиточного среднего класса, честно

зарабатывающего свои деньги и в полном объеме
уплачивающего налоги в казну.
Достижение ясности понимания конечной цели
ставит перед нами задачу разработки трех стратегий:
1. Первостепенные и безотлагательные меры и
действия правительства в течение первых 100 дней
после прихода к власти, направленные на создание
максимально приемлемых условий для бизнеса и
производства, и одновременно создание условий,
препятствующих работе коррупционных схем и делающих невозможным олигархии влиять на власть.
2. Среднесрочная программа экономических
реформ на 5 лет.
3. Стратегия развития страны на период 20 лет.

Главное, самим уяснить четко
и предельно ясно – чего мы
КОНКРЕТНО хотим.
Иногда нам говорят, что мы не экономисты, нам
такая задача не по зубам. Отвечаю: нам есть у кого
учиться и с кого брать пример (Грузия, Сингапур, Южная
Корея, Австралия и др.)! Главное, самим уяснить четко
и предельно ясно – чего мы КОНКРЕТНО хотим и описать в виде конечной цели (модели общества). Всегда
найдутся спецы, которые помогут в деталях!
Если один человек смог ЭТО сделать, всегда
найдутся те, кто сможет его повторить. Если до нас
никто еще ЭТОГО не делал – мы имеем уникальный
шанс стать первыми!
Виталий Мельник
координатор экономического
направления в ГО «Поступ»

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
"ПОСТУПА" СЕГОДНЯ
Идеологическое направление в
этом году продолжало двигаться по
ранее заданному вектору. Для лучшего понимания и наглядности был
подготовлен документ «Лозунгизадачи», который сочетает в себе
как основной блок задач для решения проблем в
Украине, так и основу для пропагандистской работы.
В данный момент задачей идеологического
направления является подготовка проекта реформ
не в целом и в общем, а с детализацией по времени что действительно первоочередное, а что внедряется
в дальнейшем.
Отдельно хочется отметить успехи в работе по
углублению и конкретизации самой сути реформ.
Уже проведена существенная детализация направлений: борьба с коррупцией, люстрация, военная
реформа. В настоящее время уже действует группа
по разработке экономических реформ. Работа в
ней идет полным ходом. Координирует направления
Виталий Мельник.

Векторы развития будут следующими.
Во-первых,
продолжить
формирование
команды по работе данного направления. Сформировать рабочие группы по ключевым идеологическим,
программным блокам.
Во-вторых, силами рабочих групп и всего
направления в целом продолжить работу по углублению, конкретизации и детализации сути наших гражданских реформ.
В-третьих, но это далеко не самое последнее
по значимости, доработка наших лозунгов-задач. Это
необходимо для того, чтобы у нас был актуальный
документ для продолжения пропагандистской
работы. Ведь только постоянная работа по пропаганде наших идей может принести нам поддержку
народа.
Кирилл Соколов
координатор идеологического
направления в ГО «Поступ»

2014/2015 РОКИ.
ПІДСУМКИ
ТА ПЛАНИ
НАПРЯМКУ ПО
ФОРМУВАННЮ
ПОЗИЦІЙ
"ПОСТУПУ"
Закінчується 2014 рік і разом з
ним завершується черговий етап
розвитку ГО «Поступ». Для нас цей
рік був багатий на розвиток старих
та запуск нових напрямків діяльності організації, завданням яких є
проведення нас до нашої спільної
мети – побудови Громадянської республіки. Координатор кожного з них може похвалитися своїми
досягненнями та напрацюваннями. Не став винятком і напрямок по формуванню позиції ГО «Поступ».
Протягом 2014 року в газеті "Поступінформ" та на
сайті організації опубліковано 20 позицій з найбільш актуальних подій в Україні, зокрема й щодо
Майдану та призначення нової влади. І хоча своє
ставлення до цих питань ми висловили за часів
революційної ейфорії і наша точка зору йшла в розріз загальному настрою – вона виявилася правильною. І це досягнення можна записати собі в актив.
Організація здатна дивитися на світ через призму
здорового глузду, а не емоцій.
Однак зупинятися на досягнутому було б безвідповідально. ГО «Поступ» має бути рупором, основним джерелом інформації для її шукачів. До наших
поглядів мають прислуховуватися і вони мають охоплювати що більше тем, таким чином окреслюючи
наше бачення державного та суспільного буття.
Отже, створення команди з формування позиції
– це основне завдання напрямку та його координатора. Більше людей – це більше позицій, ширше
охоплення громадського та політичного життя.
Фактично, кожна наша позиція – це одяг, в який ми
одягаємо тіло нашої ідеології, - це цеглина, якою
ми закладаємо монолітний бетонний каркас ідеї
Громадянської республіки. Налагодження систематичного, масового випуску позицій стане чудовим
пропагандистським кроком. З нашими точками зору
будуть погоджуватися, їх будуть критикувати, але
ігнорувати себе ми не дамо, і час покаже нашу правоту. Наше завдання – рухатися в фарватері популяризації організації та наших ідей, за нас цього ніхто
не зробить. Лише впевнений поступ уперед дасть
нам змогу досягнути мети – побудувати Громадянську республіку.
Олександр Черниш
координатор по формуванню позиції
член Виконкому ГО «Поступ»

ПІДТРИМАЙ РОЗВИТОК

«ПОСТУПУ»

НА ШЛЯХУ ДО ПОБУДОВИ

ГРОМАДЯНСЬКОЇ

РЕСПУБЛІКИ

Твоя особиста фінансова підтримка
прискорить розвиток
та наблизить нас до мети.
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