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Більше фото на сторінці "Поступ" у Фейсбуці

За відсутність на Загальних зборах ГО «Поступ» 
8 червня 2019 року і неподання доручення для 
представлення своїх інтересів на зазначених зборах 
без поважних причин виключити з громадської 
організації «Поступ» Тарасюка Миколу Миколайовича.

  
За відсутність на Загальних зборах ГО «Поступ» 8 

червня 2019 року, а також за регулярну (понад п'ять 
місяців) несплату членських внесків виключити з 
громадської організації «Поступ» Марчевську Олену 
Василівну. 

Станом на 10 червня в ГО "Поступ" 157 членів.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ 29-Х ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»

У суботу, 8 червня 2019 року, проведені чергові Загальні збори громадянської організації «Поступ».
Станом на 08.06.19 р. громадська організація “Поступ” налічувала 159 (сто п’ятдесят дев’ять) членів орга-

нізації.
На Загальних зборах були присутні: фактично –  80 (54 особисто та 26 за дорученнями), що складає 50,3 % 

членів організації.

РЕЗУЛЬТАТИ:

1. Обговорено питання стратегії і тактики ГО «Поступ» по відношенню до влади.
2. Проведено робочу нараду щодо залучення нових кадрів до організації «Поступ».

https://www.facebook.com/pg/PostupUA/photos/?tab=album&album_id=2359190774141849


Кадри дійсно вирішують усе.
Кадри - це наша перемога.

Звичайно, кадри можна шукати де завгодно і як 
завгодно. Можна їх шукати в метро, можна серед дру-
зів та родичів, можна чекати, поки вони самі вас зна-
йдуть.

Організація "ПОСТУП" пройшла досить серйозний 
еволюційний шлях розвитку, й тому в нас вже є чітке 
розуміння, де брати кадри і як. На сьогодні наймасо-
вішими та найзручнішими майданчиками для роботи є 
соцмережі. Ми працюємо в соцмережі ФЕЙСБУК.

ЗАГАЛОМ, Є ДВА ПРИНЦИПОВО РІЗНИХ МЕТОДИ 
РОБОТИ З ПОШУКУ КАДРІВ:

1. Метод вербування.
2. Метод перебору (метод великих чисел).
Організація "ПОСТУП" працює саме за другим варі-

антом, тобто, за методом великих чисел. Цей метод 
працює всюди і завжди, в будь-яких сферах життя. 

Тобто, ми просто шукаємо тих, хто з нами згоден, з 
нашою ідеологією ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, хто 
готовий із нами працювати для досягнення мети.
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РОЗ'ЯСНЕННЯ ПРИНЦИПУ РОБОТИ ПО 
ЗАЛУЧЕННЮ НОВИХ ЛЮДЕЙ В ОРГАНІЗАЦІЮ

ПЕРЕЛИВАННЯ З ПУСТОГО В ПОРОЖНЄ...

А

Ми просто шукаємо тих, хто з 
нами згоден, з нашою ідеологією 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, хто 
готовий із нами працювати для 
досягнення мети.

Ми постійно знайомимось із громадянами, щоб 
розповісти про нашу роботу, щоб знайти якомога 
більше однодумців. Але іноді у відповідь чуємо:

«Вибачте, я просто не маю часу 
реально читати переливання з пус-
того в порожнє…»

Відповідь:
На цей фразеологізм, закинутий нам, хочеться від-

повісти народною мудрістю: "Поспіх потрібний у двох 
випадках: під час ловлі бліх та розладі шлунку", усе 
інше –"Сім раз відмір – один раз відріж".

Немає ніякого сумніву, що поспіх із прийняттям важ-
ливих для майбутнього держави рішень ні до чого хоро-
шого не приведе. Час показав, що українським полі-
тикам і законодавцям, як "поганому студенту", завжди 
бракує однієї ночі перед іспитом. Проте, як і в студентів, 
у них завжди є шанс викрутитися, і вже не важливо, як 
це відіб'ється на простих громадянах, бо поки в них є 
пояси, то є можливість їх "тугіше затягнути". А знаєте, 
біда в тому, що такими темпами вже скоро не буде на 
кому їх затягувати...

Хочу зауважити, що ми ні з ким не сперечаємось, 
нікого не переконуємо, нікого не вчимо. Ми просто 
шукаємо свідомих Громадян України, які готові з нами 
рухатись до побудови ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ через зміну 
системи влади на ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ. Зви-
чайно, ми готові розказувати, ми готові пояснювати.

КОРОТКО МЕХАНІЗМ РОБОТИ МАЄ ТАКИЙ ВИГЛЯД:
•	 Через	 ФБ	 контактуємо	 з	 абсолютно	 незнайомою	

людиною (людину обираємо за певними крите-
ріями). Тобто, пропонуємо знайомитись із нами і 
нашою діяльністю.

•	 Якщо	людина	погоджується,	то	їй	розпочинаємо	над-
силати нашу газету, пропонуємо вподобати нашу 
сторінку на ФБ, прочитати Доктрину "ГРОМАДЯН-
СЬКА РЕСПУБЛІКА" на сайті. Тобто, включаємо її в 
наш інформаційний простір.

•	 Якщо	 людина	 не	 виявляє	 бажання	 знайомитись,	 то	
ми просто з нею прощаємось і встановлюємо контакт 
з іншою.

•	 Якщо	людина	не	менше	3-х	місяців	вже	знаходиться	
в нашому інформаційному просторі, ми розпочина-
ємо другий етап роботи - пропонуємо розглянути 
питання вступу в організацію, щоб рухатись разом. 
Тут, зазвичай, питання і відповіді, зустрічі чи роз-
мови телефоном. У результаті такої роботи особа 
повинна прийняти рішення - або вона з нами, або ні.

 Якщо ні, то прощаємось і рухаємось далі. 
 
 Якщо так, то людина приєднується і рухається 

разом із нами до побудови ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ.

________________________________________________

Чому перед тим, як приймати якісь важливі рішення в 
колі сім'ї, усі члени збираються разом? Довго обговорю-
ють їх, прораховують усі варіанти й варіанти можливих 
наслідків, а лишень тоді починають робити перші рішучі 
кроки... На державному рівні поки маємо тільки пока-
зовий вигляд таких дій, за яким ховаються всі брудні 
діяння державних службовців.

Даний етап діяльності ГО "Поступ" полягає саме в 
обговореннях, дискусіях, розрахунках кожного наступ-
ного кроку з урахуванням помилок – як своїх, так і в 
основному чужих, пропаганді наших поглядів. І найго-
ловніше – пошуку однодумців та людей, готових діяти, 
а не чекати!!! Саме цим і повинна займатися громадян-
ська організація. Усе інше – розпорошування ресурсу.

Українці вже вкотре поспіхом зіграли в лотерею під 
час виборів нового президента, але знов забули, що 
лотерея дає шанс одному з мільйонів, чи навіть мільяр-
дів... Буде вона виграшною у нас, чи втратимо те, що 
заклали,  покаже тільки час. То ж чи не краще спочатку 
все добре прорахувати???

Чомусь більшість завжди чекають дій від інших, 

Сергій Солодкий
 Координатор напрямку 

                "Зовнішні кадри"

Кращий аргумент 
проти демократії – 
п’ятихвилинна розмова з 
середнім виборцем.

ВІНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ
Британський державний 

та політичний діяч
1874-1965рр.

Галина Шульга
      член ГО «Поступ»

Даний етап діяльності ГО "Поступ" 
полягає саме в обговореннях, 
дискусіях, розрахунках кожного 
наступного кроку з урахуванням 
помилок.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
№11, ЩО ВІДБУЛОСЯ 10.06.2019 р.

На засіданні Виконкому вирішено:
•	Черговий	по	внескам	на	червень	Муляр	А.М.
•	Марчевську	О.В.	виключити	з	лав	ГО	“Поступ”	за	
неявку на Загальні збори та несплату членських 
внесків.
•	Тарасюка	М.М.	виключити	з	лав	ГО	“Поступ”	за	
неявку на Загальні збори та не подання доручення 
для представлення своїх інтересів на зборах.
Секретар наступного засідання Виконкому –  
Муляр. А. М.

Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ» 
заплановано провести у понеділок 24.06.2019 року. 

але яких саме дій – не розуміють і самі. А потрібно не 
чекати, а підключатися – дискутувати, десь критикувати, 
десь підтримувати, а головне – діяти, бо, як відомо, 
істина народжується в суперечці.

Тож, якщо вам не цікава доля країни, і ви вважаєте це 
марною справою, то майте на увазі, що незабаром може 
настати час, коли ви будете нецікавими для своєї дер-
жави - Великої України!

________________________________________________
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