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ЧТО ТАКОЕ «ПОСТУП» И ЧЕГО ОН ХОЧЕТ?
Общественная организация «Поступ» - это независимое
объединение патриотически настроенных граждан
Украины, основной целью которого является
построение Гражданской Республики.
Если сказать простыми словами, «Поступ» - это гражданскополитическая организация, которая превратит Украину в
зажиточную, справедливую и безопасную страну. Название
организации было придумано в 2001 году, тогда же
«Поступ» был официально зарегистрирован и начал свою
работу. С тех пор, а именно за 15 лет (ИСТОРИЯ ПОСТУПА
ЗДЕСЬ) много всего изменилось и в самой организации, и
в её идеологической основе, однако суть осталась та же,
которая была озвучена ещё при создании организации.
Необходимо создать силу, которая сможет сделать Украину
процветающей страной, а нашим детям и внукам обеспечит комфортное будущее.
Мы строим новое государство в интересах большинства граждан, а не олигархии. Наша работа - гражданско-политическая
(поднятие уровня гражданской активности населения - это и гражданская работа, и, одновременно – политическая). Она
единая и монолитная.
Мы делаем все, чтобы добиться своей цели, мы хотим донести нашу идеологию до людей простыми понятными
словами. Для этого мы разъясняем принципы Гражданской Республики путем работы с людьми в социальных сетях, с
помощью рассылки газеты, с помощью различных акций, одним словом - проводим пропагандистскую и агитационную
работу. Мы ищем таких же людей, как и мы, которые тоже хотят изменений в стране, чтобы создать мощную команду
единомышленников, заручиться поддержкой народа, взять власть в свои руки и провести запланированные реформы!
Ирина Ткаченко
член Исполкома ГО «Поступ»

ЩО РОБИТЬ «ПОСТУП»
ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ?
Щоб відповісти на це питання, треба озвучити
мету роботи ГО «Поступ» – Зміна системи влади. А як
зазначено в доктрині організації, для зміни системи
влади треба три складові – ідеологія, масова організація
і підтримка народу. Це, власне і реалізовує «Поступ».
Наразі ГО «Поступ» організував свою діяльність через
кілька напрямків роботи, куди і залучає всі кадрові
потужності. Основних напрямків три: «Ідеологія»,
«Пропаганда», «Кадри».

Напрямок «Ідеологія» відповідає за ідеологічну базу
Громадянської Республіки, на яку, власне, і буде змінена
демократична система.
Напрямок «Кадри» забезпечує підвищення політичної
якості масової організації, що являє собою кадрові
потужності організації.
Напрямок «Пропаганда» всіма доступними методами
прагне пояснити суспільству ідею Громадянської Республіки.
Така діяльність напрямку спрямована на підвищення

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА
ГО «ПОСТУП»
Загалом, права і обов’язки члена «Поступу» принципово
не відрізняються від прав та обов’язків інших громадських
організацій.
Щодо обов’язків, то їх всього три: знати та поділяти наш
шлях до Громадянської республіки (знати Доктрину та
підтримувати її); підтримувати організацію матеріально
(обов'язковими та додатковими добровільними внесками) та

працювати в одному з напрямків організації.
Щодо прав, то тут також все просто: право входити в
керівництво організації, право отримувати допомогу, право
вийти без наслідків для себе, якщо вихід робиться без
дискредитуючих обставин.
Більш детально все розкрито в Статуті. Однак, що відрізняє
ГО «Поступ» від решти ГО, так це ставлення до своїх обов’язків.

КАК В «ПОСТУПЕ» ПРИНИМАЮТСЯ
РЕШЕНИЯ
В организации «Поступ» есть принцип, по которому в
процессе принятия любых решений может принимать
участие каждый член организации.
Источником всех решений является обсуждение на
Гражданских средах. Гражданские среды – собрания
членов организации, которые проводятся по средам. Эти
мероприятия открытые, в них могут участвовать также и
непоступовцы. Аналогом Гражданских сред есть группа
«Поступ-координация», которая открыта в Фейсбуке. В

отличие от Гражданских, сред участие в обсуждениях в
группе «Поступ-координация» могут принимать также
и те члены организации, которые не проживают в
киевском регионе. В группе «Поступ-координация» могут
участвовать только члены организации «Поступ».
Для организации конкретной практической работы по
всем направлениям деятельности «Поступа» работает
Исполком. Сейчас в нем 16 человек. Членов Исполкома
выбирают сами члены Исполкома. Стать членом Исполкома

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

07
вересня

РОБОТА
ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО
НАПРЯМКУ
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. 316.

НОВИНИ
За несплату членських внесків з лав ГО «Поступ»
виключено Олега Овсянко.
Станом на 02.09.16 нас 161.

ВІТАЄМО
з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Бєлова Максима – 19 серпня
Ященка Юрія – 19 серпня
Кальчика Олександра – 22 серпня
Селіванову Наталію – 22 серпня
Шваб Наталію – 22 серпня
Шановні соратники! Живіть на повну силу! Мрійте та
втілюйте свої мрії! Життя прекрасне!
підтримки народу. Докладніше цей процес описаний в
частині Доктрини - «Технологія приходу до влади».
З вищенаведених тез видно, що ГО «Поступ» організовує
свою діяльність, виходячи виключно з власної доктрини і
діє організовано і послідовно. Звісно, всі напрямки мають
свої ситуативні задачі і проміжні цілі, але вони є виключно
тактичними і служать лише основній цілі напрямку.
Даниїл Лемешко
член Виконкому ГО «Поступ»
Якщо правами можна користуватися, або не користуватися,
то взяті на себе зобов’язання слід виконувати. Щодо цього
питання в Організації панує дисципліна. ГО «Поступ» - це
команда, що реалізовує амбітну мету, а не «книжковий
клуб», а тому вимоги відповідні. Виконання своїх обов’язків
перед організацією є першим показником того, що людині
небайдужі цілі Організації, що вона ставиться до неї з усією
серйозністю, і що на цю людину можна покластися. А нам
лише такі потрібні.
Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ»
может любой поступовец, если он имеет положительную
репутацию. Но так как в Исполкоме нужно реально
работать, то толпы желающих для работы в Исполкоме
не наблюдается. Решения на Исполкоме принимаются
большинством – путем открытого голосования.
В организации также существует еще и Совет. Члены Совета
избираются на Общих собраниях организации «Поступ».
Совет обладает юридическими полномочиями принимать
любые решения от имени организации. Сейчас в Совете пять
человек и все они являются членами Исполкома. На практике
Совет оформляет юридически (протоколами) те решения
Исполкома, которые требуются по законодательству.
Самостоятельно Совет решения не принимает, хотя
Продолжение на стр. 2
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КАК В «ПОСТУПЕ» ПРИНИМАЮТСЯ
РЕШЕНИЯ Продолжение. Начало на стр. 1
юридически такое право и имеет. Председатель Совета
организации избирается на Общем собрании организации и
имеет все права по оперативному управлению в соответствии
с Уставом. Реально Председатель Совета ведет свою работу в
соответствии с курсом, который задается Исполкомом. Общее

собрание организации собирается три раза в год и имеет все
права по принятию любых решений в «Поступе».
Максим Твердохлеб
глава Совета ГО «Поступ»

НАША ГАЗЕТА
З вересня 2003 року ГО «Поступ» випускає свою газету
«Поступінформ». Наша газета забезпечує інформаційну
підтримку членів організації та інформує населення про
діяльність ГО «Поступ». Авторами публікацій та членами
редакції є члени організації. Мова видання газети –
українська та російська. Періодичність і формат видання –
раз на тиждень формату «А4».
Хочу звернути Вашу увагу на той факт, що в нас не
тільки юридично є газета, але вона ще й постійно виходить
на протязі усіх 13 років. Деякі громадські чи політичні
організації час від часу випускають свої газети. Як правило, ці
газети виходять перед виборами і вони випускаються в такій
якості, що дуже важко взагалі змусити себе їх прочитати.
Постійно діюча газета є ознакою того, що організація «жива»
і дійсно працює, а не тільки існує в реєстрі.
В 2012 році організація починає якісно змінюватися
та брати курс на будівництво Громадянської республіки
в Україні. В газеті менше публікується матеріалів про
організацію «Поступ», та більше ідеологічних матеріалів,
які розкривають причину проблем в Україні (демократична

система управління, яка приводить бізнес до влади), і
показує вихід з кризи.
Оскільки газета «Поступінформ» має розвиватися
разом з організацією та відповідати її ідеям та задачам, в
середині 2016 року поступівці прийняли рішення змінити
назву газети на «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА». 19 липня
2016 року було зареєстровано нову назву нашої газети
«ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА», і от-от очікується вихід
першого номера газети з новою назвою.
Сьогодні наша газета є рупором організації і одним із
головних інструментів просування нашої ідеології.
Газета надається безкоштовно і випускається в
електронному вигляді. Якщо Ви бажаєте отримувати нашу
газету, для цього треба зайти на наш сайт www.postup.org.
ua та підписатися на газету через форму підписки справа
на сторінці.
Дмитро Тацій
головний Редактор
газети «Поступінформ»
член Виконкому ГО «Поступ»

ЗРОСТАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ
«ПОСТУПА»
Зростання чисельності організації «ПОСТУП» - сьогодні
саме головне завдання!!!
КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ!
Лише багаточисельна, тобто масова організація здатна
втілити в життя таке складне і глобальне завдання, як
побудова в Україні ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ.
Мусимо визнати, що поки у нас вирішення завдання
суттєвого зростання чисельності організації «буксує». Але
так як це саме складне завдання, то ми не опускаємо руки
і просто працюємо. Наполегливо кожного дня працює
команда людей. Команда ще невелика і стоїть завдання
її збільшення. А той, хто працює не зупиняючись, завжди
досягає позитивного результату.
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Масова організація буде реалізовувати на практиці
нашу ідеологію, буде проводити радикальні реформи для
порятунку України, буде проводити агітацію та пропаганду
серед мас, щоб ІДЕЯ, нарешті, ОВОЛОДІЛА МАСАМИ. І
тоді вже ніхто і ніщо не зможе зупинити цей процес,
ніхто і ніщо не завадить ліквідувати демократичну форму
правління і побудувати Громадянську республіку в Україні.
Перемога буде за нами!
Приєднуйтесь до нашої команди, і ми обов'язково
зробимо нашу неньку Україну багатою, процвітаючою,
сильною європейською країною, комфортною для
проживання громадян.
Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»

ПРО ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ПОСТУП»

Організація «Поступ» фінансується виключно за рахунок
щомісячних внесків членів організації та додаткових
членських внесків.
Розмір щомісячних членських внесків встановлено в сумі
50 гривень для працюючих громадян та 20 гривень для
непрацюючих та пенсіонерів. Розмір додаткових внесків –
від 10 гривень і вище.
В організації встановлене правило важливості оплати
внесків до 10-го числа кожного місяця. Це забезпечує
формування бюджету організації, задоволення базових
потреб без зовнішніх інвесторів, адже всі, хто залежить
від фінансів ззовні, неодмінно залежать від чужих

інтересів. Щоб зберегти ідеологічний вектор організації,
ОБОВ’ЯЗКОВО фінансувати необхідний адміністративний
рівень власним коштом.
Також сплачуючи внески кожного місяця, член
організації підтверджує згоду з курсом організації.
Що б не робила організація, люди, які її фінансують,
повністю відповідальні за всі акції, позиції, маніфести та
взагалі за будь-яку діяльність організації.
Дуже важливим показником є те, що організація
«Поступ» не фінансується за рахунок зовнішніх інвесторів.
Наталія Малихіна
член Виконкому ГО «Поступ»

ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ
РЕСПУБЛІКУ!
ЧТО ТАКОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
«ПОСТУПА»
Общее собрание организации - это мероприятие,
необходимость которого заключается не только в том,
что этого требует законодательство и Устав организации,
оно еще является и подтверждением, что организация
жива, функционирует и развивается. На Общем
собрании принимаются решения по вопросам текущим,
административным и, что более важно, принимаются
решения куда, каким путем и зачем организация будет
двигаться дальше. И только решения, принятые на
Общем собрании, имеют юридическую силу и становятся
обязательными для выполнения всеми членами
организации.
Путь у нас один - Гражданская Республика. Эта цель
и путь, по которому сейчас движется «Поступ», также
были выбраны и задекларированы на Общем собрании
в 2013 году, когда организация из потребительской стала
идеологической. Исходя из принимаемых решений на
Общих собраниях, сегодня ведется работа по разработке
идеологии Гражданской Республики, а также методов
достижения поставленной цели.
Общее собрание несет в себе также информативную
функцию. Т.е. на Общих собраниях кроме
административных вопросов, предложенных к голосованию
и принятию решений по вопросам дальнейшего движения
организации, все присутствующие получают информацию
о текущем состоянии дел в организации, какая работа
проводится и над чем, что требуется для того, чтобы
поставленные цели реализовывались. Именно поэтому
Общее собрание является обязательным для посещения
всеми членами организации. Если поступовец не находит
возможности или, еще хуже, не желает посещать Общие
собрания, тем самым лишив самого себя права выбора
и подтвердив свое несогласие и не участие в работе
организации, то возникает вопрос: может ли такой человек
называть себя поступовцем? Бывают, конечно, форсмажоры и исключения из правил, и организация относится
к этому лояльно. Например, иногородним можно лично
не присутствовать на собрании и делегировать свой голос
своему представителю, а вот если человек постоянно
живет в Киеве, согласитесь, - смешно искать оправдания
для того, чтобы не присутствовать. Исходя из этого, члены
организации, которые без уважительных причин не
посещают Общие собрания, предлагаются к исключению
из Поступа на первом же заседании Исполкома после
проведения собрания, только лишь по одной причине «Не
присутствие на Общем собрании организации». Какими бы
не были прошлые заслуги члена организации, это правило
обязательно к выполнению и работает для всех.
В Общих собраниях есть также очень приятные моменты.
Это простое человеческое общение. Когда каждый видит,
что в организации «живые» люди, и это не просто список
фамилий из файла АВС. Так, можно общаться, знакомиться,
налаживать личные и деловые контакты. Ведь ресурс
организации - это, в первую очередь, люди. А людям,
объединенным общей идеей и целью, всегда легче найти
общий язык, есть, о чем поговорить и к чему стремиться.
Общее собрание - это практическая
внутриорганизационная реализация второго
Гражданского постулата: «Каждый гражданин обязан
лично или через своего Представителя принимать
участие в управлении страной.»
Не лишайте себя права выбора, иначе этим правом
обязательно воспользуется кто-то другой и выбор сделают
за Вас. Посещайте Общие собрания организации.
За Гражданскую Республику!
Наталья Троянова-Малош
член Исполкома ГО «Поступ»

НОВІ БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП»
ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:
Газета «Поступінформ». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12223-11-07ПР від 18 січня 2007року.

ПЛАТНИК: ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ: ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА ________ 201__ Р.
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП»
КОД ЄДРПОУ: 26089233, РАХУНОК №: 26006053170170
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК м.КИЇВ
МФО: 321842

Засновник та видавець: Громадська організація «Поступ». Адреса: 04119, м. Київ-119, а/с 113.
Головний редактор: Тацій Д. М.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально
збережений. Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор.
Тираж: 1241 примірників.
З питань розміщення інформації та розповсюдження звертатись на e-mail: rk-postup-inform@mail.ru

