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За ГрОмадяНсьКУ рЕсПУБЛІКУ!

АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

АКСИОмы ЖИЗНИ

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
З лав ГО «Поступ» виключено Боряка В.Г. за регулярну
несплату членських внесків. Станом на 17 листопада 2013
року у складі ГО «Поступ» 218 осіб.

Человек чаще всего совершает дей- кровь, терпели лишения и умирали за Родину, отвоевывали
ствия неосознанно, интуитивно. Природа свое право на Родину. Родина – это место, где ты живешь,
Громадянські середи
наделила нас необходимыми способно- вырос или чувствуешь себя дома. Это то место где тебе не
На Громадянській середі, 13 листопада, відбулося обгостями для выживания в любой среде, об- все равно, как и что происходит вокруг. Но все чаще и чаще
ществе и обстоятельствах. Но, поскольку люди забывают о Родине и становятся безразличными к про- ворення практичної роботи із залучення нових людей до
мы все считаем себя людьми цивилизо- исходящему в нашем доме, в нашей стране, и только алч- лав ГО «Поступ». Зокрема, розглядали питання роботи у
ванными и культурными, то я хочу обратить внимание на ность и безразличие процветают. Мы забываем о том, что соціальній мережі «Однокласники».
несколько очень важных факторов, которые мы в ГО «По- мы сами творим свое будущее и от нас зависит, как мы
ступ» считаем непреложными истинами и долгом каждого будем жить завтра.
КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
человека:
Мы стали жить одним днем и надеяться, что все само
1. Долг заботиться о детях.
собой образуется или придёт «добрый дядя» который все за ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
Піар ГО «Поступ». Практичні кроки з пропаганди та агі2. Долг заботиться о родителях.
нас сделает. Мы ждем какого-то чуда, хотя забываем про3. Долг заботиться о Родине.
стую истину: в той ситуации, которая происходит в стране, в тації громадянської ідеології – 20 листопада ц.р.
Громадянські середи, які проводить ГО «Поступ»,
Дети – наше будущее,
нашем доме, виноваты
«Для отечества сделано недостаточно, если не плохие руководители, відкриті для всіх, кому не байдужа доля України.
это наша радость и надежда! Забота о детях залодепутаты или министры Приходьте та приводьте друзів і знайомих!
не сделано все».
жена в нас инстинктами.
– это мы сами виноваты
Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
Максимилиан Робеспьер,
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
Это и продолжение рода, и
в том, что позволяем им
французский депутат и революционер
буд. 57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
радость отцовства/матебезнаказанно грабить,
Товариство «Знання» України, кім. 317 або 318.
ринства, опора и надежда наша. Несмотря на то, что каж- насиловать и издеваться над нами и нашим домом. Это мы
дый из нас по-разному понимает значение быть родителем, своим молчанием и бездеятельностью позволяем им проОт тебя лично, от твоего решения и обязательно действия
все мы осознаём, что это нужно и необходимо.
должать безнаказанно набивать себе карманы и соглаша- сегодня зависит, как и в каком государстве, ты лично будешь
Забота о родителях – это наша семейная обязанность. Мы емся играть по их правилам! Бездеятельность и безразличие жить завтра! Присоединяйся к ГО «Поступ» и сам создай свою
тоже когда-то будем старенькими и уже сейчас мы закла- – это прямой путь в рабство. Не сразу, потихоньку нас ставят страну, сделай свой дом местом, где хочется жить!
дываем отношение наших детей в будущем к нам самим. в рамки и вкладывают мысль, что ты никто и от тебя лично
Дмитрий Таций , член ГО «Поступ»
Заботиться о родителях это правильно и не подлежит со- ничего не зависит! ! А ведь нации, которые на первое место
мнениям!
ставили долг Родине, а потом уже заботу о детях и стариках,
Что такое Родина? Есть поговорка – Родину и родителей в итоге получали государство, в котором и детям и старикам
не выбирают. Во все времена люди сражались, проливали жилось лучше, чем в других странах.

”

ГРОМАДЯНСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ

ЩОДО гРОмАДЯНСьКИх ЗАпИТІВ гО «пОСТУп» ДО ОРгАНІВ ДЕРЖАВНОї ВЛАДИ
Наша громадянська організація має багаторічний досвід листування з усіма гілками державної влади згідно
Закону України «Про звернення громадян». За весь час
контактування з чиновниками, коли політичні угруповання змінюють один одного при владі, ми отримали ве-

личезну кількість безглуздих відписок за різними темами,
Метою ГО «Поступ» є ліквідація прогнилої системи в ціна більшість яких час витрачено впусту. Бюрократичний лому, а не боротьба з «вітряками» у формі заміни одних коапарат «адаптувався» до письмових звернень громадян, рупціонерів при владі на інших. Долучайтесь!
як вірус до вакцини, перетворивши інструмент впливу суспільства на державу на фарс.

ЛІЦЕНЗІЯ БЕЗКАРНОСТІ НА ЗЛОЧИНИ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
«Чем менее достойны дурные граждане получаемых ими
почётных должностей, тем более они становятся небрежными и исполняются глупости и наглости».
Демокрит, древнегреческий философ и учёный
Події у Врадіївці сколихнули суспільство. І
сколихнули нас не заходи працівників МВС,
оскільки у «гарячі серця, холодні голови та
чисті руки» майже ніхто в нашій державі вже
не вірить, а згуртованість і спільні дії обурених громадян. І саме це знайшло резонанс в
засобах масової інформації. Якби не згуртований громадянський
супротив, бездіяльності працівників МВС ніхто б не помітив.
Проте запитання в тому, чому в системі, яка направлена
на захист та підтримання правопорядку, є працівники, що
здатні на тяжкі злочини?

Відповідь також вбачається в реакції органів управління
державою та відповідним відомством, яку отримала наша
організація у формі листів на наші запити, зокрема від Апарату МВС, Адміністрації Президента України та Голови Верховної Ради України.
Всі відповіді хоча і написані різними словами, але містять
один і той самий зміст: «Ми вам відповіли, отже відреагували на звернення громадян» (поставили галочку); «Ми доручили провести нараду, попередити, покарати» (поставили
ще одну галочку); «Ті, кому ми доручили, мають покарати
винних – тобто самих себе» (і знову поставили галочку).
Таким чином, формально вимоги громадянського об’єднання «Поступ» задоволені, а фактично нічого не змінилося.
Саме оце «формально» і призвело до спотворення органів
державної влади. Оскільки так само формально ті, кому доручили законно владнати ситуацію, проведуть формальні
наради, формальні попередження і формальні покарання.

А формально покарані абсолютно не змінять свого ставлення
до органу влади, який представляють, і не змінять ставлення
до закону.
Отже, на жаль безкарні трагедії будуть повторюватися
знову і знову, тільки злочинці в погонах стануть обережнішими.
І до тих пір, поки існуватиме така система, суттєвих змін
в державі не буде. Тому, тотальна люстрація чиновників і
зміна системи управління від «процесу» до «результату», на
мій погляд є одним з важливих завдань нашої організації.
Ігор Мотузка, член ГО «Поступ»
Відповіді на громадянські вимоги ГО «Поступ»
щодо подій у Врадіївці від Верховної Ради України,
Президента України та Міністерства внутрішніх
справ України додаються до цього номера газети.
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НАпРЯмОК «ЗАхИСТ» У ДІї: пІКЛУВАННЯ пРО ЖИТТЯ І БЕЗпЕКУ
гРОмАДЯН УКРАїНИ ЗА КОРДОНОм
У 488 і 494 номерах газети «Поступінформ» була висвітлена моя занепокоєність
ситуацією на Корейському півострові, що
безпосередньо стосувалася безпеки моєї
сім’ї і мене особисто. Проблема була в напруженні відносин між Північною і Південними Кореями та неодноразовими відвертими погрозами
Північної Кореї розпочати війну з сусідньою країною, навіть з
можливістю використання ядерної зброї. На той час Посольство
України в Республіці Корея (РК) не надало мені якісної інформаційної підтримки, яка спостерігалася у посольствах інших країн
в РК при взаємодії з їх громадянами. Тобто, ситуація була невизначена і я відчував глибоке занепокоєння за мою сім’ю.
Оскільки я є членом ГО «Поступ», на моє звернення оперативно зреагували представники напрямку «Захист» нашого
громадянського об’єднання, за що я їм вдячний. До органів
державної влади, зокрема до Міністерства закордонних справ
(МЗС) України, були неодноразово надіслані громадянські запити від імені організації «Поступ» щодо вищезазначеної теми.
Крім того, для надання справі більшого суспільного резонансу,
від імені ГО «Поступ» на медіа-сервісі YouTube був викладений
відеоролик стосовно занепокоєності громадян України рівнем
готовності Посольства України в РК до ймовірної ескалації конфлікту між Північною і Південними Кореями.
В результаті напрямок «Захист» отримав відповідь від МЗС
України, яку важко назвати достатньою. Нижче я коротко охарактеризую лист від чиновника Міністерства закордонних
справ, який за моєю суб’єктивною оцінкою можна спростувати
головним запитанням: «Якщо у Посольства України в РК добре
налагоджена комунікаційні робота із співвітчизниками у Кореї,
чому саме після серії наших запитів на сайті Посольства з’явилося набагато більше інформації, що спрямована на допомогу
українцям у екстрених ситуаціях?».
Отже, найважливішими елементами відповіді МЗС на
запит ГО «Поступ» для мене є наступні:
1. У відповіді МЗС зазначено, що 10-го квітня 2013 року,
перед можливими випробуваннями балістичних ракет Північною Кореєю, військовий контингент США та Південної
Кореї був приведений у стан підвищеної бойової готовності
«для ефективного реагування». Того ж дня представник Міністерства оборони РК заявив про плани розгортання системи протиракетної оборони на території країни. Таким
чином, ймовірність війни була реальною.
2. На противагу викладеному вище пункту, далі у відповіді
МЗС зазначено, що 9-го квітня 2013 року (за день до можливого
випробування балістичних ракет), відбувся брифінг посадових
осіб, на якому було зазначено, що «ознаки активної підготовки
збройних сил КНДР (Північної Кореї) до ведення військових дій

проти РК відсутні». Таким чином, ситуація стрімко змінювалася
і її важко було спрогнозувати навіть експертам, адже різниця
між повідомленнями 9-го і 10-го квітня суттєва.
3. У відповіді МЗС також йдеться про те, що 2008 року була
призупинена Кумкангська туристична програма, для відновлення якої проводиться робота. Тобто, туризм був дещо
обмежений, і це також не є позитивною рисою ситуації, адже
туристи – джерело додаткових надходжень до бюджету.
4. Нарешті, у відповіді МЗС зазначено, що «Інформація …
про відсутність загрози життю та безпеці іноземних громадян
була оперативно розміщена на сайті української дипломатичної
місії в РК. Також були оприлюднені відповідні рекомендації громадянам України». Навіщо було розміщувати рекомендації громадянам України в Республіці Корея, якщо загроза була
відсутня? І якими саме були рекомендації, якщо я особисто звертався до Посольства України в РК і не отримав їх в зрозумілому
і деталізованому вигляді? Таким чином, відповідь від МЗС на
запит ГО «Поступ» є класичним прикладом «дипломатичних відписок», за які ніхто не несе відповідальності.
5. На наше запитання про суму, закладену у статтю на випадок
непередбачених обставин в бюджеті Посольства України в РК, у
відповіді МЗС вказано, що така є. Але ми, громадяни України, так
і не отримали інформацію, яка ж це сума. Чому? Ми ж українці і
держапарат існує саме за рахунок платників податків, за наш з
вами рахунок. Хіба ж це секретна інформація, розкриття якої буде
загрожувати національній безпеці? Таким чином, за моєю суб’єктивною оцінкою Посольство України в РК працює не прозоро, а
МЗС покриває це відписками на громадянські запити.
Підводячи підсумок, я можу з впевненістю сказати, що не
вирішив би проблему нормального контактування з Посольством України в РК без роботи напрямку «Захист». Разом
ми звернули увагу Кабінету Міністрів України на діяльність
Міністерства закордонних справ України і підзвітних йому
посольств. Але найголовніше, після громадянських запитів
від організації «Поступ» на сайті Посольства України в Республіці Корея нарешті виклали достатньо інформації щодо
правильного поводження українців у випадку виникнення
форс-мажорних ситуацій.
Стаття підготовлена Редакцією за погодженим
текстом і згодою Андрія Рижкова, члена ГО «Поступ»

сТаТУс даНОЇ ГрОмадяНсьКОЇ сПраВи:
мЕТа дОсяГНУТа, сПраВУ ЗаКриТО.
Відповідь міністерства зовнішніх справ України
до ГО «Поступ» додається до цього номеру газети.
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ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з днем народження і зичить, щоб план всього Вашого життя був для Вас зрозумілим, а перспективи
– надихаючими!
Огроднічого Олександра Олексійовича – 14 листопада
Михайловського Сергія Васильовича – 16 листопада
З деяким запізненням вітаємо щасливу та зайняту
вихованням дітей матір, Людмилу Юріївну садовнікову, з народженням третьої дитини. Зичимо Вам
терпіння і витривалості, а усім Вашим донькам бажаємо бадьорості і вдячності по відношенню до
батьків. ми раді за всю Вашу сім’ю.
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації,
успішно подолати усі перепони!

ІНФОрмаЦІйНЕ ПОВІдОмЛЕННя
ПрО ЧЕрГОВЕ ЗасІдаННя
ВиКОНаВЧОГО КОмІТЕТУ ГО «ПОсТУП» № 20,
яКЕ ВІдБУЛОся 11 ЛисТОПада 2013 рОКУ
На засіданні були присутніми 10 членів Виконкому (при
кворумі 9): Доненко Т.М., Замурій Л.Г., Кравченко О.Г.,
Муляр А.М., Соколов К.А., Стеценко С.О., Твердохліб М.М.,
Троянова-Малош Н.М., Чубко Д. Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Костін І.О., Нестеренко О.А., Ткаченко І.В., Солодкий С.М., Черниш О.В.
Секретар засідання: Доненко Т.М.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. За несплату членських внесків рекомендувати до виключення: Віхтюка В.С., Врагова П.Є., Боряка В.Г.
2. Виготовити нагородні значки для відзначення учасників першого поступівського мітингу «За громадянську державу», що відбувся 28 вересня 2013 р. Кількість значків –
47 штук (відповідно до кількості учасників мітингу). Координатор випуску – Доненко Т.М.
3. Призначити мітинг громадянської організації «Поступ» на
суботу14 грудня 2013 р., на Контрактовій площі в м. Києві, по
темі «За люстрацію народних депутатів». Для організації проведення мітингу визначити робочу групу: Чубко Д. Г. (координатор), Доненко Т.М., Замурій Л.Г., Стеценко С.О., Черниш О.В.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у
понеділок 25 листопада 2013 року.
сиЛьНа ГрОмадяНсьКа ОрГаНІЗаЦІя –
сиЛьНа ГрОмадяНсьКа дЕрЖаВа –
сиЛьНа ГрОмадяНсьКа УКраЇНа!

НАШІ ЛЮДИ

На сторінках газети ми продовжуємо знайомити читачів з новими поступівцями. Зазвичай, ми просимо коротко розповісти про себе у вільному форматі.
аВиГдОр ФрЕйдЛис
Я являюсь художественным руководителем Еврейского музыкальнодраматического театра имени
Шолом-Алейхема. Вступил в «Поступ» после предложения Председателя ГО, Максима Николаевича Твердохлеба.

Когда-то я был приглашён на одну из Гражданских
сред, после чего подписался на получение еженедельника «Поступинформ». Некоторое время я регулярно читал газету и изучал деятельность
организации «Поступ». А летом текущего года Максим Николаевич пригласил меня стать членом гражданского объединения, на что я согласился.
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В сфере государственной власти я озабочен местным самоуправлением. В данный момент обдумываю, к какому
из направлений деятельности организации «Поступ» присоединиться. Что касается будущего гражданского объединения, то мне, как новичку, пока что сложно оценить весь
масштаб перспектив ГО «Поступ». Но они точно есть.
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