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Задовбують ці фейсбучні «новини», пусті
балачки: Порошенко те, Яценюк се, Ляшко
те, Кличко се та ще щось... Вже навіть
першокласнику відомо, що український
політикум — це бізнес, зокрема, олігархічний.
Оптимізму це все не додає, це нецікаво. Це
все одно, як хворому постійно казати, що він
хворий і чим хворий. Від цього він здоровішим
не стане. Так само і в Україні краще жити не
стане, якщо постійно постити у стрічці новин
про корупцію...
Зміни починаються лише тоді,
коли з’являється ідея, коли навколо
неї об’єднуються люди, коли ця
ідея шириться серед народу. А
перепощення новин не об’єднує.
Денис Чубко
член Ради ГО «Поступ»

ОРИЕНТИРЫ (ПЛАН) РАБОТЫ
ГО «ПОСТУП» В 2016 ГОДУ
согласовано в декабре 2015 года

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ
направление

Работа идеологического направления сосредотачивается на доработке доктрины «Гражданской
республики» и должна завершиться созданием второй
редакции доктрины.
Дополнительные задачи идеологического направления:
1. Детализировать
первоочередные
задачи
гражданского правительства:
- комплекс реформ в правовой сфере;
- комплекс реформ экономики;
- реформа армии.
2. Создать концепцию местного самоуправления.

ПОЗИЦИЯ ПОСТУПА

Цель: сделать «Поступ» лидером общественного
мнения. Ориентир: выпуск позиции организации с
регулярностью, не менее одной в месяц.

КАДРОВОЕ
направление

ВНУТРЕННИЕ КАДРЫ.
Вектор работы – вовлечение всех членов «Поступа» в
деятельность.
Принцип достижения - добиться того, чтобы каждый
член организации знал и понимал суть деятельности
организации (шесть главных идеологических вопросов).
Включить в программу «Пять минут» всех членов
организации до конца 2016 года.
Наладить процесс повышения уровня знаний членов
организации «Поступ», провести работу с тем, чтобы
каждый член «Поступа» изучил книгу Ли Куан Ю
«Сингапурская история: из «третьего мира» – в первый».
ВНЕШНИЕ КАДРЫ:
Решить проблему численного роста организации «Поступ».
Цель остается прежняя, которую пока не удалось
достигнуть: добиться регулярной работы команды
поступовцев. Принцип работы для членов команды:
каждый день стартовать не менее одного нового диалога
по знакомству с «Поступом» с двумя целями: поиск тех,
кто к нам присоединится, и расширение информационного
поля «Поступа». Минимально необходимая команда для
такой работы – 24 человека, в этом случае организация
получает стабильный приток свежих сил.
Успех определяет два фактора: общее количество
начатых новых диалогов и доведение каждого диалога до
логического завершения.

ПРОПАГАНДИСТСКОЕ
направление

Согласовать концепцию пропаганды.
Пропагандистское направление приобретает на данном
этапе приоритетное значение.
Основной упор в работе пропагандистского направления
следует сделать на пиаре двух лозунгов-якорей: «Долой
демократию!», «За Гражданскую республику!».
Главный вектор работы направления – расширение
информационного поля воздействия «Поступа» на
общество. Информационное поле включает в себя:
- количество
адресной
рассылки
газеты
«Поступинформ», стратегический уровень (переход
количества в качество) – достижение 10 000 рассылочной
базы;
- количество «лайков» страницы «Поступ» в ФБ,
стратегический уровень – достижение 10 000 «лайков»;
Необходимо сделать 12 (из расчета – один в месяц)
профессиональных коротких (1-2 мин.) роликов по двум
лозунгам-якорям.
Инструменты пропагандистского направления:
Газета «ПОСТУПИНФОРМ». Вектор работы –
вовлечь в процесс создания и распространения газеты
максимально возможное количество членов «Поступа».
Девиз: вся организация является Редакцией газеты
«Поступинформ».
САЙТ. Продолжается переработка интернет-сайта
организации. Вектор остается прежний: любой
зашедший на Портал должен легко понять, чем
занимается организация «Поступ» и без особого труда
найти все ответы на вопросы по стратегии и тактике
построения Гражданской республики. Убрать в нем всё
лишнее. Сделать акцент на два якоря-лозунга.
ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИИ. Публичные акции следует
рассматривать и готовить как информационные поводы
для расширения поступовского информационного поля.
Цель: организация и проведение таких акций, которые
будут популяризировать гражданскую идеологию.
РЕГИОНЫ. На момент перехода к политическому этапу
(после достижения численности организации 1000 членов)
организация должна уже иметь действующую региональную
сеть. Региональная сеть должна иметь минимум восемь
региональных центров по Украине в разных областях.
ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Найти
источники
финансирования для расширения деятельности
организации «Поступ».

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

13
січня

РОБОТА НАПРЯМКУ
«ПРОПАГАНДА».
Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»),
Товариство «Знання» , к. 317 або 318.

ВІТАЄМО
з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Колісник Наталію – 06 січня
Лемешка Даниїла – 11 січня
Рябцева Володимира – 12 січня
Шановні соратники! Живіть на повну силу! Мрійте та
втілюйте свої мрії! Життя прекрасне!
НЮАНСЫ.
Считаем, что для более динамичного роста работы по
всем направлениям необходимо добиться понимания от
членов организации таких позиций.
1. Гражданская республика – это идеал, к которому
нужно стремиться, но начинать нужно с реформ в двух
направлениях: рост экономики и ликвидация коррупции.
2. Приход к власти – это НЕ ВЫБОРЫ! И приход к власти
– это НЕ ЦЕЛЬ, а средство. Для того, чтобы прийти к власти
и осуществить все задуманные задачи, следует внедрить в
общество идеи гражданской республики. Главный метод
– пропаганда, пропаганда и еще раз пропаганда. До тех
пор, пока человек не понимает, что такое «внедрить идею
в массы», он вообще ничего не понимает в том, что делает
«Поступ», и потенциально готов выйти из организации, т.е.
находится в группе кадрового риска.
3. Реальный, победный марш Поступа и
гражданской идеологии в стране начнется только
после того, как количество тех, кто понимает и
поддерживает путь Поступа, достигнет критической
массы. Параметры для ориентира такие: знают и
понимают суть движения организации – около 80 %.
В таком случае, в организации естественным путем
останутся только те, кто будет ПОДДЕРЖИВАТЬ путь. И
вот после этого и начнется победный марш.
План работы утверждён на гражданской среде 23.12.15 г.
и Исполкомом ГО «Поступ» 28.12.15 г.
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ЗАБЛУЖДЕНИЕ 10: ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА В УКРАИНЕ –
КОРРУПЦИЯ, А НЕ СИСТЕМА ВЛАСТИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ

Продолжение цикла. Начало в «Поступинформ» №627

Коррупция – это следствие той системы власти,
которая установлена в государстве, а не наоборот.
Если в стране есть коррупция, значит власть работает
плохо, поскольку именно власть отвечает за коррупцию.
Откуда же берется власть хорошая и плохая? Если
власть крепкая и жесткая, работает хорошо, никто даже
думать не станет о коррупции, поскольку могут наказать.
Если власть сама строится с помощью коррупции, она
никогда не будет эту коррупцию пресекать.
Конкретно по Украине - если у нас на протяжении 24
лет существования демократической формы правления
наблюдается очень высокий уровень коррупции, нужно
менять всю систему власти, а не отдельных людей.
В чем же недостаток именно демократический
системы власти?
У нас для того, чтобы прийти к власти, нужно
выиграть в избирательной кампании, а чтобы выиграть

избирательную гонку – нужно вложить в это деньги.
После победы главной задачей нового депутата
является возврат потраченных денег с помощью власти,
а это можно сделать только при наличии коррупции.
И чем больше вложено в избирательную кампанию,
тем больше нужно отбивать, тем больше нас делают
нищими после подачки перед выборами в виде
покрашенных лавочек, новых детских площадок,
залатанных дыр в асфальте…
Вы все еще считаете, что демократическая
система власти никак не содействует развитию
коррупции?....

Наталья Малыхина
член Исполкома ГО «Поступ»

ИСТОРИЯ «ПОСТУПА» 2006 ГОД
(ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА. НАЧАЛО В «ПОСТУПИНФОРМ» № 625)
Чим же він запам’ятався, тепер вже
далекий, 2006 рік?
Проводить свою діяльність Кредитна
спілка
«Поступ-кредит»
(Голова
правління Костін Ігор) та Релігійний
центр «Поступу» (координатор Савченко
Іван), головною ціллю якого було налагодження
співпраці з різними релігійними конфесіями з метою
поширення впливу організації «Поступ».
Але головне те, що 2006-й запам’ятався ПЕРШОЮ (!) в
історії «Поступу» виборчою кампанією. Ще в кінці 2005-го
року «Поступ» не планував участі у виборчих перегонах,
бо не було підходящих політичних партнерів. Проте
спочатку 2006-го закінчилася криза у Ліберальній партії,
яка й запропонувала нам спробувати себе на виборах
під їхньою емблемою. Ми висунули своїх кандидатів
в депутати по Шевченківському району м. Києва та м.
Бровари. Всього виявило бажання прийняти участь в
виборчих перегонах біля восьмидесяти чоловік, це тільки
по Шевченківському району. Але депутатських вакансій
було лише шістдесят. Тому було подано документи
на шістдесят поступовців в Києві і вісім в Броварах.
Документи ми оформляли, використовуючи печатку та
організаційні можливості Ліберальної партії України.
Під час виборчої кампанії в Шевченківському районі
члени нашої організації особисто провели бесіди із
мешканцями 5193-х квартир. В цій роботі прийняло участь
26 поступівців. Результат для нас виявився несподіваним.
Ми отримали, як і передбачали, трохи більше одного
відсотка. Це був результат, який ми прогнозували і знали,
що більше можна було б досягти, якщо б збільшити наш
ресурс. Проте такої можливості не було. Але несподіванка
була в іншому. На рівні територіальної виборчої комісії
у нас наш цей один відсоток було вкрадено. Тобто по
результатах дільничних комісій, якщо їх просумувати, ми
набирали 1,06%, а зведений результат по територіальному
округу був меншим, ніж 0,1%! Ми подали в суд для того,
аби захистити свій результат. Але суд навіть не захотів
розглядати нашу заяву. Він послався на формальні
недоліки в позовній заяві, а прислав відмову спеціально
вже після того, як терміни оскарження були пропущені.
Для нас стало повною несподіванкою те, що влада так
зухвало краде голоси. Хоч ми й не розраховували на
перемогу, йшли за досвідом, але це було вражаючим.
Саме тоді стало зрозуміло, що демократична система не
може працювати в якості системи виборів представників

народу. Саме тоді постало питання: якщо не демократичні
вибори, то що? На це питання «Поступ» сьогодні вже
має відповідь – Громадянська республіка, але тоді цієї
відповіді ще не було.
На початку 2006 вперше на наш сайт була здійснена
хакерська атака, ми це пов’язували із виборчими
процесами. Досить швидко робота сайту була відновлена,
але частина інформації була втрачена назавжди.
Почав роботу Психологічний центр організації
«Поступ» (координатор Воронцова Наталія), головне
завдання - надання консультаційно-психологічної
підтримки членам організації.
Відбулася презентація поступівської юридичної
компанії «З. Е. В. С.» (директор Мотузка Ігор). Ця
юридична компанія зробила декілька спроб налагодити
роботу, але всі вони закінчилися невдало, через пару
років «Поступ» відмовився від цієї практики.
У жовтні 2006 відбулася поїздка до Львова з метою
відкрити представництво організації «Поступ» в регіоні.
Спроба закінчилася невдало.
Відбулося перше засідання ініціативної групи для
пошуку першого інвестора для Поступа. Ми сподівались,
що коли ми будемо робити пропозиції відомим людям
України, то для них буде за честь стати спонсором
«Поступу». А мова йшла про чисто символічну суму - 100
грн, яка б могла стати символом та прикладом для інших.
Як же ми помилялись. Наприклад, один відомий музикант
просто посміявся над нашими потугами. Ми зрозуміли,
що відомих людей більше цікавить їх популярність, аніж
майбутнє України. Нажаль, можемо констатувати, що
нічого не змінилося з того часу й зараз, їх мало цікавить
доля своєї Батьківщини. Прикриваючись при цьому

Практично, організація «Поступ» ще
продовжувала залишатись споживчою
організацією, але вже почалися зміни в
сторону перетворення її на ідеологічну.
пишними фразами, на кшталт того, що наука і мистецтво
має бути поза політикою.
Продовжує активно працювати напрямок «Дозвілля»
(координатор Ткаченко Ірина). Відбуваються поїздки по
видатним місцям України.
Практично, організація «Поступ» ще продовжувала
залишатись споживчою організацією, але вже почалися
зміни в сторону перетворення її на ідеологічну. І участь

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» №25,
ЩО ВІДБУЛОСЯ 28.12.2015 р.
На засіданні були присутні 10 членів
Виконкому (при кворумі 9): Доненко Т.М.,
Муляр А.М., Соколов К.А., Солодкий С.М.,
Тацій Д.М., Твердохліб М.М., Хлиптуп А.А.,
Черниш О.В., Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин:
Замурій Л.Г., Малихіна Н.А., Нестеренко О.А.,
Ткаченко І.В., Троянова-Малош Н.М., Кравченко О.Г.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Секретар засідання: Муляр А.М.
Запрошений: Лемешко Д.І.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. Затвердити положення про Виконком у новій
редакції.
2. Затвердити План на 2016 рік, погоджений на
Громадянській середі 23 грудня 2015 року.
3. Включити до складу Виконкому Даніїла
Лемешко.
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ»
заплановано провести в понеділок 11.01.2016 р.

ОЧЕНЬ СРОЧНО!
Ищу себе жилье (аренда)
Тел.: 067 763-38-78. Наташа

у виборах стала для цього стимулом. І саме тому в цьому
році через декілька місяців було прийнято нову редакцію
діючої програми «В єднанні – сила!». Фактично, це була
вже нова програма, і вже ідеологічна, а не споживча, яка
діяла з 2004 року.
Нова редакція цієї програми починалася із
ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕЗОЛЮЦІЇ. Ось текст цієї резолюції:
«Кожен громадянин зобов’язаний брати участь у
розвитку своєї країни. Одним із способів є участь
у поступовському русі. Пропонується кожному
громадянину ознайомитися з тим, що, навіщо
і як робить «Поступ». У процесі знайомства
пропонується кожному взяти для себе в розумний
час однозначне рішення: або він приєднується до
поступовського руху, або ні».
Також було передбачено п’ять головних напрямків
діяльності:
1. Диктатура Закону.
2. Сильна економіка, орієнтована на мале те середнє
підприємництво.
3. Активна життєва позиція.
4. Активна громадянська позиція.
5. Відновлення та підтримка моральних, духовних та
патріотичних цінностей.
А методи, які передбачалися для досягнення цих
завдань були такі: використання впливу суспільства,
робота із новими законодавчими актами, навчання,
налагодження співпраці з органами влади та
недержавними установами, особистий приклад. Як
бачимо, організація на той час поставила правильні
орієнтири, але методи їх досягнення виявилися наївними.
Ось таким нам запам’ятався 2006 рік в діяльності
Поступу. Рік організація починала у складі 188 чоловік,
а закінчила - 201.
Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»
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