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ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»Якщо розумієш, що ти і є супергерой   →

ПІДСУМКИ РОБОТИ ГО «ПОСТУП» У 2017 РОЦІ
Завершився 2017 рік. Можна підбити підсумки 

роботи. 
Як і рік тому, і позаторік організація рухалась заданим 

курсом, який не має змінювтися аж до самої перемоги. 
Робота проводилася за трьома основними напрямками: 
ідеологічним, організаційним та пропагандистським.

З ідеологічного напрямку в 2017 р. повністю 
завершено роботу з підготовки другої редакції Доктрини 
«Громадянська республіка». Саме в 2017 р. Доктрина 
поповнилась сьомим розділом, який встановлює 
орієнтири побудови Великої України, адже перехід на 
нову систему влади – систему Громадянської республіки 
– лише засіб подальшого розвитку країни. На сьогодні 
Доктрина повністю завершена і затверджена відповідною 
робочою групою делегатів. Самі ж делегати працювали 
у повній відповідності до системи Громадянської 
республіки. У кінці 2017 р. підготовлено до випуску 
друковане  (подарункове) видання Доктрини. 

Друге завдання, яке було виконано в ідеологічному 
напрямку, – це формування чотирнадцяти гасел-
завдань. Вони є конкретним напрямком дій, які ми 
повинні зробити як тільки наберемо відповідний 
організаційний ресурс та підтримку народу. Можна 
сказати, що саме в 2017 р. завершено ідеологічний 
комплекс, який відповідає на основні питання щодо 
проблем України, наприклад, у чому головні причини 
розрухи країни та що треба зробити щоб змінити 
ситуацію? Необхідно зауважити, що у цьому ми 
виконали головне завдання – сформували ідеологічну 
базу. У майбутньому буде проводитися роботи лише з 
удосконалення та поглиблення ідеології. 

Після того, як із питанням ідеології все вирішено, 
на порядок денний виноситься питання пропаганди, 
адже для того, щоб теорія стала реальністю необхідно, 
вона повинна оволодіти масами. У цьому напрямку 

було проведено досить багато системної роботи. 
В основному це робота через соціальні мережі, а 
також підготовка та розповсюдження відеороликів. 
У цьому напрямку ми проводимо активну роботу. Її 
результатом є збільшення кількості  електронних адрес 
(на 500 електронних адресів за рік), які надали різні 
громадяни, щоб отримувати нашу газету «Громадянська 
республіка». Кількість тих, хто підписався на сторінку 
«Поступ» у ФБ, теж зросла і становить 2,8 тис. осіб. Саме 
поширення  ареалу розповсюдження газети та інших 
матеріалів і є основним інструментом впровадження 
громадянської ідеології в маси. Крім того, у цьому 
році було підготовлено понад десять роликів, які 
розповсюджувались через власний поступівський 
відеоканал на Ютубі, сторінку «Поступ» у Фейсбуці та 
через власний інтернет-сайт. У цьому році створено 
новий сайт із адаптивним дизайном, який тепер є 
зручним для перегляду з різних пристроїв.

Серед публічних заходів було зроблено дві великі 
презентації Доктрини «Громадянська республіка». Одну 
в Києві в приміщенні товариства «Знання» України, 
другу – в Одесі, куди виїздила від «Поступу» відповідна 
делегація. 

3 СІЧНЯ ТА 10 СІЧНЯ - 
ВИХІДНІ ДНІ

Багато співвітчизників чекають на супермена. Цей 
герой має променями з очей випалити корупцію, 
могутніми руками підняти економіку,  крижаним подихом 
заморозити зростання цін у магазинах.

Ми любимо читати фантастику, а не політологічну 
літературу. Нам подобається, щоб нас захищали. Однак  
не звертаємо жодної уваги на самозахист. Нам імпонує  
отримувати  «на халяву», а не заробляти. Врешті-решт, 
ми чекаємо, щоб хтось прийшов і за нас все зробив. Так 
вже влаштовані деякі люди. І їх багато.

Мені імпонує Міхо як медійна персона. Він дуже 
харизматичний. Але він не супермен. Його успіхи 
в Грузії – це не лише його заслуга. Він мав команду 
реформаторів (у тому числі покійного Каху Бендукідзе), 
які йому допомагали. Чи є в нього команда в Україні? 
Команда, яка почне проводити його політику? Не 
впевнений. Зрештою, мабуть, все закінчиться, як завжди? 
Ми знову розчаруємося і будемо в черговий раз чекати на 
нового харизматичного лідера. Нічого нового.

Змінити все можна лише своїми руками. А той, хто чекає 
на супермена,  мабуть, все ще не вийшов із віку, коли 
вірять у Діда Мороза.

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Також було взято участь у мітингу щодо відзначення 
Дня Конституції України. Але головним інструментом 
пропаганди і в подальшому планується все-таки робота 
в соціальних мережах.

Для того, щоб нарощувати обсяги нашої громадянської 
пропаганди, необхідно нарощувати ресурс. Наш 
ресурс – це люди, в першу чергу, поступівці, які і 
є системними пропагандистами. Сама організація 
«Поступ» є колективним агітатором. Однак у розвитку 
цього напрямку полягали найбільші труднощі. Як і 
передбачалось, громадянська ідеологія сприймається 
людьми повільно, дуже важко долаються нав’язані 
роками стереотипи. 

Ось приклад таких стереотипів, які міцно закріпилися 
у свідомості людей, і дуже повільно її залишають: 

- «без великих грошей нічого не можна досягти»;
- «у нас несправжня демократія, необхідно 

впровадити справжню»;
-  «до органів влади потрібно обрати порядних та 

чесних керівників»;
-  «вам ніхто не дасть у руки владу» тощо.
Для подолання цих та інших стереотипів всередині 

«Поступу» проводиться акція «П’ять хвилин». Якщо 

?

ЧАСТИНА 2

ЧАСТИНА 1

Презентація Доктрини "Громадянська республіка" в Одесі

Мітинг «За перемогу!» 28 червня 2017 року

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
https://www.facebook.com/PostupUA/posts/1468206029906999
https://www.youtube.com/watch?v=qnlO7EHTiAc
https://www.youtube.com/watch?v=xVtHiCso6SE
https://www.youtube.com/watch?v=DZdNlk3pjIE
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ЛОХ, ЧИ НІ?

Головна проблема в теплових тарифах не 
в тому, що вони високі, а в тому, що вони 
нав'язані. Не можна регулювати інтенсивність 
послуг. Не можна від них і відмовитися. Така 
ситуація призводить до того, що споживачі не 
будуть економити, а постачальники не будуть 
впроваджувати енергоефективні технології. І 
ця ситуція буде продовжуватись до тих пір, поки 
будуть знаходитись лохи, які будуть платити за 
такими «тарифами». Цілком зрозуміло,  що силою 
витягнути гроші можна зі споживача. Але це не 
так просто і не може тривати постійно. Кожен сам 
має вирішувати: лох він чи ні, буде він сприяти 
підвищенню енергоефективності країни чи ні.

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»
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ДИНАМІКА РОСТУ 
АУДИТОРІЇ ПІДПИСНИКІВ 
ПОСТУПІВСЬКОЇ ГАЗЕТИ

Кількість адресатів - люди, які особисто надали 
згоду на отримання газети та надали електронну 
адресу. 
Тираж офіційно вказаний у газетах.

Наочний показник росту організації в 
та, зокрема, результатів роботи в мережі      
FACEBOOK  по напрямку зовнішніх кадрів.

 
На цей показник мало хто звертає увагу, 

але, тим не менш, помітно розширення 
нашого інформаційного поля. 

ПІДСУМКИ РОБОТИ ГО «ПОСТУП» 
У 2017 РОЦІ ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

людина розумна (а в організації в основному люди 
розумні), то вона рано чи пізно долає такі стереотипи та 
«прозріває». Після цього вона вже сама стає агітатором 
і поповнює команду тих, хто впроваджує громадянську 
ідеологію в маси. Постійна та наполеглива робота з 
масами і приведе до перемоги – встановлення влади 
громадянського уряду та перетворення України в 
Громадянську республіку. 

Чисельно організація за рік майже не зросла. 
На початок року було 161, а на кінець – 162 члени 
організації. При цьому шість осіб організацію залишили, 
чотири з них  – за ініціативою самої організації. Проте 
в якісному плані є  значний (і достатній) прогрес. 

Кількість активного організаційного ядра, на який 
можна розраховувати в практичних справах (а не 
просто в пасивній підтримці), збільшилась і тепер вже 
складає близько 30-40% від загальної кількості. Так, 
це ще  недостатньо для швидкого руху, але позитивна 
динаміка дозволяє оптимістично стверджувати, що, 
якщо ми не будемо зменшувати наші зусилля, то через 
декілька років такого руху, «Поступ» має стати помітною 
і потужною громадянською силою в Україні і через 
деякий час стане єдиною громадянсько-політичною 
силою, спроможною повністю змінити ситуацію в 
Україні і побудувати Велику Україну! 

БУДЬ-ЯКА ПЕРЕМОГА – ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ 
НАПОЛЕГЛИВОЇ РОБОТИ!  

ПЕРЕМОГА МАЄ БУТИ ЗА НАМИ, 
ЗА ГРОМАДЯНСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ! 

________________________________________________

Кількість активного організаційного 
ядра збільшилась і тепер вже складає 
близько 30-40% від загальної кількості.

НЕТ ВРЕМЕНИ!?

Как часто приходится слышать от людей, с 
которыми мы знакомимся и даже от отдельных членов 
организации «Поступ», такую фразу: «Я не могу 
активно участвовать в работе организации, так как 
очень ограничен во времени». Подобные аргументы 
приводят люди, которых приглашают вступить в 
организацию «Поступ». Почему так происходит? 
В первую очередь потому, что либо человек не 
разобрался в том, на что направлена деятельность 
организации, и как организация функционирует, либо 
человек просто ничего не хочет делать, и просто ищет 
оправданий. Есть один маленький, но очень важный 
секрет: организация «Поступ» – это идеологическая 
организация. Никто Вас не будет заставлять ходить 
на митинги, стоять под Радой с плакатами и флагами, 

штурмовать Печерский суд, жечь покрышки под 
Администрацией Президента, бегать по крышам 
за Саакашвили или вместе с ним прятаться под 
«автозаками». 

Почему спросите Вы? Да потому что наша 
организация идеологическая! Это не значит, что 
мы не должны устраивать митинги, прятаться под 
автозаками или палить покрышки. Все это делать 
будем, если действительно без этого не обойтись. 
Но, как показывает опыт истории, то этого как раз и 
не нужно, если есть поддержка народа нового курса. 
А вот для того, чтобы получить такую поддержку, 
необходимо заниматься пропагандой. Именно это 
и есть наше реальное оружие. Причем, довольно 
мирное и такое, которое может использовать любой 
человек, если захочет. Вот для того, чтобы было это 
оружие, надо и иметь идеологию.

Суть работы в идеологической организации 
заключается в распространении идеологии в массы, 
агитации в любой её форме проявления. А на это 

простому члену «Поступа» достаточно тратить 5 
минут в день. Даже 20 минут в неделю - это уже будет 
заметным взносом в общее дело. Ведь у каждого может 
найтись 5 свободных минут: перед или после обеда на 
работе, во время перекура, после чашечки тёплого чая 
и т.д. А ведь 20 минут в неделю, потраченных десятью 
людьми приравнивается к трём часам активной 
деятельности одного человека. Работа в организации 
не требует особых навыков или квалификации. Это 
могут быть репосты материалов организации в группы 
фейсбук, написание статей, прозвон части членов 
организации по ряду вопросов или донесении какой-
либо информации и тому подобное. Это элементарные 
вещи, которые может делать каждый  человек, 
поддерживающие идеи «Поступа», независимо от 
своей квалификации, загруженности на работе и дома. 

КТО ХОЧЕТ – ИЩЕТ ВОЗМОЖНОСТИ, 
КТО НЕ ХОЧЕТ – ПРИЧИНУ.  

________________________________________________

Михаил Крячек
          член ГО «Поступ»
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