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МеНі Не ПоТРіБНа
УКРаїнська держава
Мені потрібні українська земля, українські громадяни,
українська громада, українські проекти спільного життя і
майбутнього, принципи, органи і процедури управління
спільною землею, спільним майном, спільною безпекою і
спільним розвитком.
Мені не потрібен ніхто, хто б мене «держав».
Менше держави, більше громадянина. У всьому.
Святослав Стеценко,
член Ради ГО «Поступ»

НовиНи
ПідСУМКи РоБоТи НаПРЯМКУ
«ЗахиСТ» в 2014 РоЦі
Напрацьований пакет документів, що визначають
діяльність напрямку «Захист» Громадської організації «Поступ»:
1. Мета, Умови, Діяльність
2. Місія
3. Вектори розвитку
4. Концепція подолання корупції
5. Чорний Список
6. Регулюючі документи
Створення робочої групи, проведення засідань,
погодження стратегії і тактики.
Склад групи «Захист»: Артур Муляр (координатор), Наталія Троянова-Малош, Андрій Хлиптун,
Дмитро Каленюк, Олександр Ситар, Едуард Синьковський.
Опрацьовано біля 10 громадянських звернень та
листувань до державних органів, зокрема, і з вимогами дотримання правових норм, протидії корупції,
бездіяльності та зловживання посадовими особами. Вказані звернення вже приносять позитивні
результати.
Антикорупційний комітет (надалі — Комітет) Визначена потреба у створенні такого комітету з громадянських об’єднань і партій, на цей час вже є певні
громадські організації, що зацікавленні в роботі такого Комітету. Представниками «Захисту» погоджено спосіб утворення Комітету без «сприяння»
представників влади, в особах представників Міністерства Молоді і спорту, які не бажають протидіяти
корупції.
«Захистом» розроблено механізм роботи «червоної кнопки» для мобілізації усіх членів організації
для підтримки її членів у разі надзвичайної потреби.
Введено в дію «чорний список» державних службовців та посадових осіб, які порушують закони та
права громадян:
http://postup.org.ua/node/1604
http://postup.org.ua/node/1838

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ НА 2015 РІК
Залучення нових членів організації до напрямку
«Захист», та загалом до організації «Поступ».
Систематичне проведення засідань напрямку «Захист» , розробка, втілення та вдосконалення механіз-

мів захисту і громадсько-правової підтримки членів
організації.
Визначення шляхів оптимізації «Захисту» для
зрозумілого та простого способу звернення поступовців для отримання кваліфікованого «Захисту»,
ведення реєстру звернень та способу/стадії вирішення питань.
Скликання установчого засідання Антикорупційного комітету, погодження регламенту його роботи.
Антикорупційний комітет повинен бути створений:
- з метою розуміння для кожного громадянина
природи корупції, методів протидії цьому явищу, та
з метою отримання кожним членом Комітету (громадської організації «Поступ») досвіду в протидії корупції і корупціонерам;
- з метою широкого, об’єктивного і неупередженого повідомлення у засобах масової інформації про
факти ліквідації корупційних схем, створюючи для
небайдужих громадян народний посібник, який покаже дійсне обличчя органів влади і методи протидії
чиновникам;
- з метою вирішення точкових питань усіх членів
організації та їх сімей, що будуть входити до Комітету, які неможливо вирішити іншим шляхом, окрім
громадського втручання Комітету, в який буде входити кілька десятків громадських організацій та партій, звернення яких неможливо проігнорувати.
Розгляд звернень громадян, затвердження алгоритму боротьби з проявами корупції та методів ефективного впливу. Залучення до роботи спеціальних
громадянських об’єднань, що пройшли військовий
вишкіл.
Погодження в організації «Поступ», проведення
опитування (січень-лютий) та введення в дію механізму «червоної кнопки» для мобілізації громадянської підтримки (лютий-березень) 2015.
Оптимізація, функціональне вдосконалення та постійне
оновлення
змісту
на
порталі
http://postup.org.ua/protection
Стаття підготовлена
членами групи «Захист» ГО «Поступ»

За власним бажанням з ГО «Поступ» вийшла О. Заган.
Станом на 1 січня 2015 р. в ГО «Поступ» 186 осіб.

віТаЄМо

Перевозника Олександра – 2 січня
Сімаченка Михайла – 3 січня
Ситара Олександра – 5 січня
Колісник Наталію – 6 січня
Олега Альохіна з народженнм сина Тимура!
Наталію Селіванову з народженням доньки!
Бажаємо усім читачам, які хворіють або вирішують складні життєві проблеми, успішно подолати усі перепони!

Наші люди
Народився на Житомирщині. Живу та працюю в
Києві. Раніше — на державній службі, зараз — як
приватний підприємець. Цікавлюся електромобілями.
Мені подобається працювати. Не люблю вихідних,
таких як в нас — по 8 днів Нового року. Людина повинна
відпочивати коли відчуває, що їй це потрібно, а не тому
що неділя. Мрії у мене прості: будинок, квартира для дитини, вивчити дитину і три рази на рік, розкрутивши глобус, вказати пальцем і поїхати відпочивати на 10 днів. А
потім — праця. Це, вважаю, є щастям для кожної людини,
а мільярди — то дурня.
Про ГО «Поступ» дізнався від Максима Твердохліба
в соціальній мережі. Ідеї і ту інформацію, яку він мені
надав, вважаю дуже важливою для встановлення порядку в нашій державі, ліквідації корупції та, як наслідок, збагачення населення, використання права.
Гордієнко Ігор,
член ГО «Поступ»
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Газета «Поступинформ» в 2014
году, как и на протяжении предыдущих 11 лет, выходила регулярно
один раз в неделю. Мы гордимся
тем, что наша газета выходит бесперебойно на протяжении 11 лет, что говорит о целеустремленности и настойчивости организации
«Поступ». Для понимания — функционирование газеты в какой-либо организации на постоянной основе — дело непростое и хлопотное. А постоянный
выпуск идеологической газеты в гражданской организации — это на сегодня есть исключение из правил, что говорит о нас, как об организации, в которой
есть «живые люди», которые состоят в организации
фактически, а не номинально числятся. Сегодня в
Украине на бумаге числится много организаций, как
общественных, так и политических, которые выпускают газеты под определенные мероприятия (выборы, промоакции и т.д.), а вот из настоящих
идеологических организаций, где постоянно ведется

работа по развитию организации, разработке и продвижении наших идей и, в том числе, через газету
«Поступинформ», только одна — ГО «Поступ»!
В уходящем 2014 году наша газета по личной инициативе Тараса Доненко изменила свой дизайн. Газета «Поступинформ» в новом дизайне стала
солиднее и привлекательнее, за что Тарасу большое
спасибо! На протяжении 2014 года члены организации активно участвовали в создании газеты, написании различных статей и их предварительном
обсуждении в группе «Поступ-координация» в Фейсбуке. Начала формироваться команда Редакции:
Тарас Доненко, Наталья Сергиенко, Наталья Малыхина. Эти люди регулярно участвуют в работе газеты,
за что им большое спасибо.
Сегодня, благодаря команде «Внешние кадры»,
число наших подписчиков составляет 796 человек и
продолжает увеличиваться. Напомним, что наша цель
— 10 000 подписчиков!
В уходящем году было создано два спецвыпуска

под наши митинги «За реформу украинской армии»
и «Геть олігархію із влади»!
2015 год. Над чем будем работать?
1. Первый и самый важный вопрос — это завершить формирование команды Редакции газеты «Поступинформ».
2. Увеличивать количество поступовцев, участвующих в работе нашей газеты. Газета «Поступинформ»
— это инструмент который нас объединяет, сплачивает и организовывает! Инструмент, который продвигает Гражданскую идеологию в обществе. Это
результат труда всех членов организации, а не исключительно Редакции и актива «Поступа»!
3. Необходимо выводить газету на профессиональный уровень, что означает делать статьи короче,
а смысл — понятнее и вдохновляюще.
Дмитрий Таций,
главный редактор газеты «Поступинформ»,
член Исполкома ГО «Поступ»

оТвеТ На СТаТью «ГРаждаНиН или ПРоживающий»
В одном из недавних номеров газеты «Поступинформ»
была опубликована статья члена ГО «Поступ» Ивана Савченко
«Гражданин
или
проживающий»
http://postup.org.ua/node/1808, которая затронула
наших читателей и вызвала обширную дискуссию в группе
«Поступ-координация» на Фейсбуке.
В статье определяется разница между Гражданином государства и человеком, который просто проживает на территории этого государства, имея все
права и обязанности, кроме права выбора и влияния
на политическую жизнь страны.
Автор предлагает для определения Гражданства
для всех жителей проводить экзамен: язык, история,
начальная форма политподготовки, как это заведено
в других цивилизованных странах.
Мы получили комментарий от нашей читательницы Черняковой Анны, которую очень взволновала эта тема.
«…я человек ответственный, и хочу владеть
правом выбора Главы Моей страны, Моего города и
района, в котором живу, но по предложенной программе я не буду иметь право участвовать в выборах, так как не знаю историю Украины, (на это есть
свои причины - образование я получала на территории Российской Федерации и, к сожалению, историю
Украины там не преподавали), максимум, на что я
могу рассчитывать - это считаться «проживающим
гражданином в СВОЕЙ Стране», привилегий для меня
не будет? Я знаю много людей «глубоко» пенсионного возраста, которые столкнутся с этой проблемой, (все они люди хорошие и не «барыги», имею в
виду продажу голосов), но кто-то в юности вышел

замуж за украинца, а образование получил не здесь,
т.е. историю не знают, кто-то жалуется на память. Как им СДАВАТЬ ВАШ ЭКЗАМЕН, как им в их преклонном возрасте наверстать теоретический
материал, а если не сдадут — все, «низший слой общества»?..»
Автор статьи Иван Савченко дал такой ответ:
«В цивилизованных станах Ваши причины называются отмазками и на рассмотрение не принимаются. Знаете, какое количество судебных исков
было в США от эмигрантов по данному вопросу? И
они все отклонены. Хочешь быть гражданином – будь,
но ты должен знать — гражданин чего ты. Понимаете,
разница в том, что если ты не знаешь, где именно ты
живешь (имею ввиду корни, а не географию), получается все равно, что Украина, что Гондурас. Вот, что
Вам лично мешало купить книгу по истории Украины
и ознакомиться? Я не говорю про академические знания, а просто узнать, где ты живешь и чем дышала и
дышит эта страна. С точки зрения государства
должны быть бесплатные курсы для граждан по изучению истории, языка, культуры. В противном случае мы останемся сырьевым придатком или колонией
то ли России, то ли Европы.
Про пенсионеров. Хороший человек — это хорошо
звучит для церковного прихода, у Бога все равны. А
вот что касается государства — нет. Эти пенсионеры,
еще не будучи пенсионерами, в 1991 году голосовали
за независимость сами, добровольно. Что им за четверть века мешало ознакомиться со своей историей?
Лень и нежелание. Хочешь жить и размножаться —
пожалуйста, хочешь принимать участие в процессах

управления страной — будь любезен, изучи историю… А вот отмазки, типа «не могу», «тяжело», «челюсть не растет под украинский язык», не должны
вообще рассматриваться как аргумент. Понимаете?
Если человек не может или не хочет, значит и не
надо».
Таким образом, нужно создать жесткие рамки для
статуса «Гражданин», чтобы легче было поселиться
на Луне, чем получить статус гражданина Украины,
тогда народ будет более осведомлен в вопросе истории, становления государства, формирования политического устройства, граждане будут ценить этот
статус и гордиться им, и желать стать частью этой
самой истории.
Дополняя все вышесказанное, основными признаками Гражданина, согласно нашим гражданским постулатам, являются:
1. Забота о семье, собственных детях и родителях.
2. Полезная обществу деятельность и уплата налогов.
3. Участие в общественных работах и обороне
страны.
4. Участие в государственном управлении и местном самоуправлении лично или с помощью делегата.
ВЫБИРАЙ, КТО ТЫ —
ГРАЖДАНИН ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИЙ!
Савченко Иван, член ГО «Поступ»
Малихина Наталья, член Исполкома ГО «Поступ»
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НА ШЛЯХУ ДО ПОБУДОВИ
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Твоя особиста фінансова підтримка
прискорить розвиток
та наблизить нас до мети.
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