
Разом з листом надсилається  примірник  газети «Громадянська республіка» № 876, в якому опубліковане Відкрите звернення 
до Президента України  Зеленського В.О. щодо перешкоджання Службою Безпеки України діяльності громадянської організації 
«Поступ» та сам лист, який було надіслано Головним Управлінням Держпродспоживслужби в м.Києві.

Шановні добродії, з газети, яку ми вам надсилаємо, та листа Головного Управління Держпродспоживслужби в м. Києві видно ознаки 
того, що Служба Безпеки України робить спробу перешкоджання законній громадянській діяльності організації «Поступ». Пропонуємо вам 
при розгляді питань, про які тут йдеться, не вестись на домисли, навіть, якщо вони і інспіровані СБУ, а користуватись виключно законами 
України. Ми вважаємо, що Держпродспоживслужба не дозволить себе використовувати як політичний інструмент в інтересах певних олі-
гархічних сил.

Одночасно повідомляємо вам, що головним принципом нашої діяльності і незмінним принципом всі 19 років нашої роботи була і буде 
ЗАКОННІСТЬ в нашій діяльності. Ми цей принцип вибрали свідомо, бо якщо ми його не будемо дотримуватись, то після нашого приходу 
у владу не зможемо коленим залізом винищити корупцію в Україні, яка породжується олігархічними урядами, які змінюють один одного 
протягом багатьох років. 

Що стосується конкретно питання, яке зазначено в цьому листі, то повідомляємо наступне. Ми, організація «Поступ», дійсно висту-
паємо проти демократичної форми правління («Демократію геть!»). Бо вона базується на принципі: «гроші – вибори – прихід до влади 
– повернення грошей із прибутком». Що тягне за собою встановлення влади олігархії. А олігархію, як відомо, цікавить не їх країна, а влас-
ний прибуток. Але ми принципово йдемо конституційним шляхом зміни системи влади. Також ми можемо вас проінформувати, що ми вже 
почали дії з ініціації у Верховній Раді України створення парламентської слідчої комісії з факту перешкоджання з боку СБУ нашій законній 
діяльності та наступу на фундаментальний принцип побудови будь-якого суспільства – свободи слова. Також ми готові дати всі необхідні 
пояснення з цього питання, якщо ви це забажаєте.

Якщо ж Держпродспоживслужба бачить в діях ГО «Поступ» якісь порушення законів, то ми просимо пояснити, які саме і в чому кон-
кретно бачиться порушення?

Просимо повідомити вашу принципову позицію щодо зазначеного питання.
Також повідомляємо вам, що і цей лист, і ваша відповідь на нього буде опублікована в наших власних ЗМІ та в наших власних інфор-

маційних ресурсах, а також надана іншим ЗМІ.

Додатки: 
1. Газета «Громадянська республіка» №876.
2. Копія листа Головного Управління Держпродспоживслужба в м. Києві №066/14849 від 17.09.20р.
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Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 877
23.09.20-29.09.20 Громадянські середи відкриті для всіх  і проходять 

щотижнево о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 57/3. Товариство «Знання».
Під час психозу Громадянські середи проводяться 
в онлайн-режимі. Посилання на приєднання можна 
дізнатись у адміністратора сторінки «Поступ» в 
Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

30 
вересня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
ЩОДО ПЕРЕШКОДЖАННЯ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»

 № 05 від 24 вересня 2020 року Держпродспоживслужба
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001

ПІДПРИЄМЕЦЬ, ЯК ПРООБРАЗ ГРОМАДЯНИНА!?

Нещодавно біля Верховної Ради України зібрався 
мітинг представників малого бізнесу, щоб опротесту-

вати черговий законопроект, який ще більше «закручує 
гайки» ФОПам. На сцену виходять активісти, депутати, 
чиновники… запросили і мене, як представника ГО 
«Поступ». 

До того моменту, як зайти на сцену, я думав зробити 
виважену, спокійну промову про проблеми малого та 
середнього бізнесу і про те, як ми їх пропонуємо вирішу-
вати згідно Доктрини «Громадянська Республіка». Але, 
не так все сталося, як гадалося. За хвилину до виступу я 
вирішив різко змінити і тему промови, і її тон. Я подумав, 
а чому це я маю допомагати цим людям? Чому їм мають 
допомагати депутати чи чиновники? Чому їхня доля має 
залежати від когось, крім них? Я щиро співчуваю підпри-
ємцям і дійсно хочу, щоб у них все було якнайкраще, але 
чи потрібна їм моя допомога? Чи допомога когось ще? 
Ні. Вона їм буде тільки заважати. Заважати перетвори-
тися з просто толкових людей в справжніх Громадян. 
Доки представники малого бізнесу не стануть Громадя-
нами і не візьмуть відповідальність за себе і свою країну 

на себе, вони завжди будуть благати чергового пред-
ставника влади захистити їх інтереси. А можновладці 
будуть щоразу ставити їх в катастрофічне становище, 
щоб повністю контролювати і збирати ще більшу данину. 
Активним, розумним, працелюбним людям, які здебіль-
шого і є тими самими підприємцями, необхідно брати 
владу в свої руки. Не ховати свій потенціал, а пара-
лельно з бізнесом будувати країну для себе та навко-
лишніх. Ніхто крім них самих не зробить це, щоб там не 
обіцяли політики – популісти. І не має робити.

Приблизно таку ідею я і сказав зі сцени з дещо ради-
кальним нажимом. Не знаю, скільки людей з натовпу 
зрозуміли мене правильно, адже після двох годин 
мітингу важко зберігати концентрацію. Але, якщо хоч 
один підприємець після моїх слів почне займатись чи 
хоча б цікавитись політикою, мій виступ був не дарем-
ний. Адже кожний новий Громадянин – це маленький 
крок до Громадянської Республіки і Великої України.
________________________________________________

Даниїл Лемешко
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://postup.org.ua/doktrina
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/PostupUA/posts/3425149790879270
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ПРО ВИБОРИ

АДАПТАЦІЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ З ЛАВ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» РИЖКОВА АНДРІЯ

В мене наївне запитання:
- Навіщо людина хоче стати депутатом?
Стати депутатом місцевого рівня непросто і недешево, 

Завдання: зробити так, щоб кожний новий поступівець 
якомога скоріше перестав відрізнятись від всіх інших.
1. Новий член організації має зрозуміти формати спілку-
вання (в т.ч. регламент груп). Йому пропонується почати 
приймати участь в робочих групах, органах управління, як 
мінімум, як спостерігач.
2. Необхідно провести знайомство із Представником та 
координаторами напрямків.
3. Провести коротку презентацію організації. І пояснити, 
що необхідно освоїти новим кадрам.
4. Головні позиції, які необхідно освоїти та зрозуміти.
4.1. Головне і єдине – це побудова Великої України.
4.2. Про порядок членських внесків. Ніхто не заставляє, 
але платити щомісяця обов’язково.

справа клопітна й дорога. Проте, близько вісімсот вінни-
чан будуть змагатися за місця у міській раді Вінниці.

Щоб стати кандидатом в депутати, спочатку потрібно зна-
йти партію, яка візьме у свій список. В рейтингових партіях в 
цьому сезоні місце може коштувати від п’яти тисяч доларів. 
При цьому включення в список за діючим законодавством 
не дає жодних гарантій проходження в раду.

Потім доведеться витратитись на передвиборчу кампа-
нію. Для помітної агітації - не менш десяти тисяч доларів. 
Наразі, політтехнологи оцінюють вартість одного голосу 
в п’ятсот гривень.

Після 25-го жовтня, ми дізнаємось імена 54-х нових 

4.3. Про “конкретні справи” “Поступу”. Що це таке і які 
саме поступівські «конкретні справи».
4.4. Період адаптації має тривати стільки, скільки треба. 
Хоч весь час участі в організації.
4.5. Робота в «Поступі» здійснюється не на ентузіазмі, 
який швидко тане, а за принципом «громадянського 
обов’язку».
4.6. Щодо особистого самозвинувачення в баласті. “Якщо 
себе не бачиш, то шукай до тих пір, доки не знайдеш”.
4.7. В “Поступі” немає підлеглих і немає начальників.
4.8. Все, як ми кажемо і пишемо, ми насправді так і робимо.
4.9. Реальний стан речей не приховується. А проблеми 
використовуємо як завдання.
4.10. Принципи спілкування між членами організації.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ 
РИЖКОВУ АНДРІЮ ГЕННАДІЙОВИЧУ

Андрію Геннадійовичу, доброго дня!
Звертається до вас Виконком організації «Поступ». 

Ви знаходитесь в організації Поступ більше 13 років, але 
за останні 24 місяці не сплатили жодного разу членські 
внески, мотивуючи це неможливістю переводу з Мек-
сики. Крім того, за ці ж 2 роки жодного разу не проявили 
ніякої активності в організації, отже вас не цікавить доля 
України. А нас, організацію «Поступ», не цікавлять люди, 
яким не цікава доля України. Тому, зважаючи на все ска-
зане і беручи до уваги те, що Ви дуже давно в організації, 
пропонуємо вам протягом тижня сплатити членські вне-
ски за 24 місяці і надіслати заяву про вихід з організа-
ції та розійтись з нами по-доброму. В іншому випадку 
ми будемо змушені виключити вас з лав організації за 
несплату членських внесків як людину, яка не виконує 
своїх обіцянок та є соціальним дроном.

Виконком ГО «Поступ»                                 12.08.2020.

НАВОДИМО ВІДПОВІДЬ 
РИЖКОВА АНДРІЯ:

«Доброго дня шановний Виконком «Поступу». 
Мені видаються незрозумілими закиди про «невико-
нання обіцянок» або вислів «соціальний дрон», але 
це вже нехай залишається на совісті авторів тексту 
звернення. Хочу зауважити, що доля України мене 
цікавить, тому прошу дописувачів утримуватися від 
навішування емоційних ярликів. Як я вже повідомляв 
раніше, не маю змоги сплачувати членські внески, 
тому погоджуюсь на виключення з лав організації за 
несплату.»

P.S.: За несплату членських внесків з ГО «Поступ» 
виключено Рижкова Андрія Геннадійовича! Станом 
на 20 вересня в ГО «Поступ» 161 член.

(або старих) «слуг народу». Виконання депутатських 
обов’язків потребує достатньо багато часу та професійних 
знань. Розібратись в питаннях порядку денного, що вино-
сяться на сесії міської ради, досить складно. А ще, прийом 
громадян, чужі проблеми - старі труби, ями, підвали...

Хто ж вони, кандидати в депутати - альтруїсти з вели-
ким серцем і любов’ю до рідного міста, чи користолюбиві 
шукачі власної вигоди?

Чи запропонує хтось з них бодай якийсь план розви-
тку Вінниці, де будуть дані відповіді на багаточисельні 
виклики нашого часу..
________________________________________________

4.11. Політична діяльність поза межами організації не має 
ніякого значення.
4.12. Кожен член організації “Поступ” має працювати 
хоча б в одному напрямку діяльності. Якщо напрямок 
один, то це має бути залучення кадрового ресурсу. Всі 
члени “Поступу” мають проявляти свою активність в орга-
нізації виключно на добровільних засадах. Причина, яку 
член організації озвучує, як “нема часу”, сприймається як 
небажання рухатись разом до перемоги. Для роботи на 
перемогу достатньо, навіть, по 5-10 хвилин в день! Психо-
логічні перепони щодо відсутності діяльності вважаються 
аргументованими. До тих пір, поки ці перепони не будуть 
подолані, працювати не рекомендується.
________________________________________________

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

Володимир Воловодюк
              член ГО «Поступ»

За майже 20 років нашої роботи ми 
вперше підійшли до практики, коли про-
понуємо залишити лави організації неза-
лежно від сплати внесків чи від інших 
порушень. Раніше ми пропонували або 
сплатити внески, або виключаємо. І в разі 
сплати такий поступовець залишався. Або, 
якщо поступовець дав пояснення і просив 
залишити в «Поступі», то теж залишався.

Тепер, завдяки нарощуванню роботи 
по залученню кадрів, ми зробили перший 
крок по вичищенню з організації елемен-
тів, з якими нам точно не по дорозі. 

При будь-якому розкладі Андрій Риж-
ков має залишити «Поступ», таке рішення 
Виконкому. Навіть, якщо повністю спла-
тить членські внески і захоче залиши-
тись! Просто ми даємо можливість Андрію 
вийти, зберігши обличчя.
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