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ПОЗИЦІЯ «ПОСТУПУ» НА РОЗПУСК ВЕРХОВНОЇ РАДИ
2 квітня 2007 року
Президент України
своїм указом оголосив про розпуск Верховної Ради.

винно відбуватись виключно в межах правового
поля, а не засобами політичного тиску та шантажу, маніпулюючи народом України.
По-друге, соціально-політична нестабільність
приводить до економічної нестабільності, має
руйнівні наслідки, як приклад – показник зроЯк відомо громадська стання валового внутрішнього продукту за 2005
організація „Поступ” ста- рік був на найнижчому рівні за останні роки.
вить за мету наступне:
По-третє, проведення виборів це значні витрати
Встановлення диктатури закону;
коштів, тих коштів які ми з вами заробили та наСтворення сильної економіки;
правили до бюджету країни у вигляді податків.
Формування активної громадянської позиції;
По-четверте, «ПОСТУП» пропонує не робити
Формування активної життєвої позиції;
швидких висновків, а дочекатися офіційного ріВідновлення моральних, духовних та патріо- шення Конституційного Суду України.
тичних цінностей.
Враховуючи зазначене, „Поступ” вважає, що Олександр Нестеренко,
по-перше, вирішення політичних конфліктів по- Член Ради «ПОСТУПу»

Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой.
Иоганн Вольфганг Гёте

НАВІЩО Я ПОТРІБЕН ПОСТУПУ?
Редакция "Поступинформа" обращает внимание на то, что нижеприведенная статья является
принципиальной, и призвана дать ответ на часто повторяющийся вопрос: "Если у меня нет времени, я постоянно занят, поэтому у меня нет возможности заниматься проблемами общества, как
тогда я могу принять реальное участие в преобразовании своей страны и общества?". Самые интересные отзывы читателей предполагается опубликовать в следующих номерах газеты.

З цим питанням рано
чи пізно зіткнеться будьхто, хто опікується долею
Української
держави.
Кожен з нас бачить, що
робиться довкола. Як
діють закони, як впроваджуються державні програми, хто їх складає, і
куди спрямовуються кошти, виділені на соціальні потреби? Але попри все ми маємо право
жити в суспільстві, де закони працюють і однаково діють для всіх. Звідси виникає питання, а
як вплинути на ці проблеми? Чи далі жити в
такій державі, і думати, що діти будуть жити тут
і сподіватись на краще? Відсутність патріотизму
у громадян, апатія людей до суспільно-політичних процесів та діяльності політичних сил, а
звідси, як наслідок – відсутність контролю за
ними та їх діями. Відсутність розуміння національних інтересів, або їх викривлення, у політичного "бомонду" країни... Та це не кінець…
Як на мене, ми не можемо жити в такому суспільстві! Ми повинні безпосередньо впливати на
те, що відбувається в нашій крані і нашому суспільстві!
А як вплинути на цей процес? Що Я зробив
для цього? Як зробити, щоб люди усвідомили,

що жити так далі неможна? Питання складне...
Але я зробив висновок, що самому мені буде
важко вплинути на перебіг подій, і що потрібно
об’єднуватись. Саме в єднанні – наша сила! І
чим більше людей буде згуртовуватись, тим
ефективніше буде наша спільна робота та реалізація наших цілей! І саме такий шлях я обрав
коли приєднався до громадської організації "Поступ", яка об’єднує активних людей, що не пливуть за течією, а шукають інші шляхи реалізації
себе в нашому суспільстві і таким чином вдосконалюють саме суспільство.
Окремо потрібно підкреслити цілі, що "Поступ" поставив перед собою:
1) встановлення диктатури закону,
2) сильна економіка (орієнтована на малий та
середній бізнес),
3) пропаганда необхідності мати актину громадянську позицію у громадян,
4) пропаганду активної життєвої позиції,
5) піднесення моральних, духовних та патріотичних цінностей в суспільстві.
Саме усвідомлення людиною правила постійно самовдосконалюватись та брати активну
участь у розбудові держави – призведе до покращення суспільства, саме від кожного з нас
залежить майбутнє країни та родини, які є невід’ємною складовою суспільства.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
WWW.POSTUP.ORG.UA

Новости «Поступа»
• В среду 5 апреля 2007 года в офисе общественной
организации «Поступ» (вместо запланированной
ранее рабочей встречи с народным депутатом В.Колесниченко по теме языковой политики в стране) состоялось обсуждение отдельных вопросов развития
организации, в котором приняли участие 16 человек.
Намеченное мероприятие было перенесено в связи с
началом конституционного кризиса в стране. О дате
проведения информационного доклада (рабочей
встречи) будет сообщено дополнительно.
• На субботу 7 апреля запланировано мероприятие по озеленению Лукьяновского историко-мемориального заповедника. Приглашаются все
желающие. Начало в 11-00.
• На среду 11 апреля запланировано повторное обсуждение проекта новой редакции программы организации в части установлении Диктатуры Закона
в стране. Приглашаются все желающие. Начало в
19.00 в офисе организации.
• На среду 18 апреля запланировано вторичное обсуждение проекта новой редакции программы организации в части создания Сильной экономики,
ориентированной на мелкое и среднее предпринимательство. Приглашаются все желающие. Начало
в 19.00 в офисе организации.
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Ільяшову Софію Миколаївну (7 квітня)
Криницьку Мар‘яну Андріївну (7 квітня)
Савченко Лілію Вікторівну (8 квітня)
Солодкого Сергія Миколайовича (8 квітня)
Гавазу Ігоря Вікторовича (9 квітня)
Білонога Тараса Тарасовича (12 квітня)
Шуліку Юрія Івановича (12 квітня)
29.04.07 планується одноденна поїздка в
Ніжин і Качанівку, вартість 120 грн. За детальною інформацією звертатися до Ірини
Ткаченко за тел.: 332-76-53, 8050-934-42-87

Спілкуючись з різними людьми, знаходиш
відповіді на поставлені питання:
"Я згоден(а), що потрібно своїми діями приносити користь суспільству. Але в мене немає
вільного часу, я занятий(та). І, мабуть, я не відповідаю стандартам "Поступу". Навіщо я потрібен(а) Поступу?"
Відповідаю:
По-перше. У членів організації є три
обов’язки: (1) бути завжди на зв’язку з організацією (отримувати та коментувати газету, телефонувати, спілкуватись з іншими членами
організації, бути в курсі останніх новин, висловлювати свою думку, щодо розвитку суспільства); (2) брати участь у щорічних Загальних
зборах ГО "Поступ"; (3) платити своєчасно членські внески. Три мінімальні обов’язки, саме це,
(Продовження на стор. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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НАВІЩО Я ПОТРІБЕН ПОСТУПУ?
на думку "Поступу", є мінімальнім проявом
власної громадянської позиції. Ця мінімальна
участь є реальна підтримка громадянського руху
"Поступу", не стільки членські внески приносять
користь нашому руху, скілки наша присутність і
участь в обговоренні злободенних питань сьогодення. "Поступ" – це практично невелика модель українського суспільства. Тому правильне
викладення своїх думок, поглядів, переконань, а
головне, розуміння руху, розуміння мети організації, робить "Поступ" Сильною організацією
та наближує нас до реального втілення у життя
поставлених завдань.
По-друге, членство в Поступі – це вже є
вплив на суспільство, це підтримка ідей та цілей
організації, це можливість залучитися до процесу та впливати своїми поглядами та діями на
нього. Наприклад, висловлення своїх думок
щодо конкретних питань, на основі яких формується позиція "Поступу". Це вже є впливом на
суспільство, на владу та на громаду.

(Початок на стор. 1)

Членство в організації показує, що людина реально підтримує зміни в суспільстві на краще.
По-третє, кожен з нас дуже зайнятий, в кожного з нас є робота, сім’я та ін. Але ми знаходимо час, щоб займатися важливими справами,
справами від вирішення яких залежить наше
майбутнє. Потрібно "інвестувати" в суспільство
за допомогою "Поступу", мається на увазі: внесок своєю присутністю, своїм вільним часом
(наприклад: відвідати організацію, прочитати
"Поступінформ", завітати на портал, зайти на
форум, висловити свою думку або зателефонувати Представнику і дізнатись останні новини
організації тощо). "Поступ" це не "клуб по
інтересах", це спосіб мислення, це механізм вдосконалення суспільства. І кожен з
нас не байдужий до того, що коїться в суспільстві.
"Поступ" – це авангард громадськості, котрий
збудований не за гроші олігархів, а завдяки
ідеям, зрозумілим цілям, без досягнення яких

Как и было обещано ранее, редакция предлагает Вашему вниманию комментарии
читателей, полученные на статью М.Твердохлеба, председателя Совета «Поступа» «В чем польза от «Поступа» обыкновенному человеку?», опубликованную
в № 12(175) «Поступинформа».
Первый комментарий
Прочитала вашу статейку. Значительно лучше –
перешли от высокопарных фраз на американский вариант. Провести параллели между великими и людьми из «Поступа». Вобщем much
better (намного лучше).
Второй комментарий
С моей точки зрения, было бы рациональней
привести примеры из жизни реальных поступовцев (естественно, анонимно), подтверждающие
возможности
Организации
и

иллюстрирующие алгоритмы успешного развития личности, бизнес-проектов и т.д.
Третий комментарий
По поводу статьи: полагаю, что тот, кто, читая
ее, ставил целью узнать способ обогащения посредством участия в «ПОСТУПе» (что-то вроде:
получения дивидендов, % и т.п.) – глубоко разочарован, поскольку никакой конкретики в ней
нет. А вот умеющие читать между строк, думаю,
определили для себя несколько интересных
моментов. Безусловно, таких – меньшинство,

неможливо крокувати вперед до громадянського суспільства. "Поступ" створив систему,
за якої кожний член організації висловлює свої
погляди та думки, і на підставі яких утворюється
позиція організації, як це було, наприклад, з Універсалом Національної Єдності (Поступінформ
№ 41 (153)).
Для розвитку поступівського руху, потрібні
люди з чітким розумінням своєї життєвої позиції, з прагненням самовдосконалення, з відчуттям патріотизму. Об’єднання таких людей під
"дахом" організації, робить "Поступ" громадянським механізмом впливу на суспільство.
Отож на закінчення напрошується висновок,
що вирішувати кожному з нас, де ми живемо і на
що сподіваємось, та що для цього робимо.

Максим Кравченя,
заступник голови Виконкому «ПОСТУПу»
Для справки:
членские взносы в ОО «ПОСТУП» 5-10 грн.

но, насколько я правильно поняла, именно на
них и рассчитывает «ПОСТУП».
А вообще идея привлечения и развития неординарно и масштабно мыслящих, а самое главное – прогрессивных людей, мне приглянулась
давным-давно. Одной из замечательных попыток такого привлечения были «эстернаты» леди
Эстер описанные в «Азазель» у Акунина – идея
суперовская! Собрать талантливых детей со
всего мира, развить и «пристроить». Основная
идеологическая цель – построение идеального
общества, скрытый мотив, безусловно, власть
посредством управления учениками. Если
менее глобально – то не обязательно ввязываться в воспитание деток, можно взяться за
«пристраивание» взрослых «вундеркиндеров» и
умелое использование уже пристроенных.

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
На виконання рішення Виконкому ГО "Поступ" (протокол від 25.10.2005 № 22) в цьому номері
газети "Поступінформ" публікується список боржників по сплаті членських внесків, які мають заборгованість більше 1 місяця станом на 01.04.2007

Перелік членів організації, які в березні 2007 року зробили додаткові
внески на розвиток «Поступу» (всього 19 осіб, шестеро побажали
свої прізвища не оприлюднювати).
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