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ПРО НАДІЙНІСТЬ…
Незаперечний факт:
найбільша поступівська
цінність – люди «Поступу»! На них тримається наша організація,
на таких людях – вся система суспільних взаємовідносин не тільки в
межах окремого регіону,
а в цілому нашої держави.
Якби мене запитали: яку рису характеру в людині я ціную найбільше за все? Відповідь однозначна – надійність. На мій погляд, її невід’ємні
складові – відповідальність, порядність, чесність,
обов’язковість і адекватність поведінки. Коли тебе
оточують люди з таким переліком якостей, відчуваєш себе набагато комфортніше, бо завдяки їм
швидше досягається порозуміння та вирішуються
чимало складних питань. Наприклад.

Чотири роки тому, так би мовити на зорі становлення поступівської газети сталось так, що матеріалу
на поточний номер (№ 16) ну ніяк не вистачало
(обсяг був на той час – одна сторінка А4). Утворилась «дірка», а номер повинен був обов’язково
вийти наступного дня. Що робити? Самий простий
спосіб – взяти інтерв’ю. Після декількох невдалих
спроб, я зателефонував нашому поступівцю Олегу
Гончаруку і в телефонному режимі (близько другої
години ночі) матеріал був готовий до друку.
Його вчинок і досі заслуговує на глибоку подяку і є виявом вищого ступеню надійності та
відданості справі, якою опікуєшся. І я переконаний, що Олег один з самих надійних членів Виконкому нашої організації.

Юрій Гацюк,
головний редактор «Поступінформу»,
член ради «Поступу»

Люди добиваются успеха, когда кто-то, кого они уважают, считает, что они
"могут". Ждите от людей надежности и компетентности, и они их проявят.
(Р. Уотермен, американский консультант по менеджменту).

СЕРЕДА – ГОЛОВНИЙ ПОСТУПIВСЬКИЙ ДЕНЬ
У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ВАЖЛИВІСТЬ ТОГО, ЩОБ ВСІ ЧЛЕНИ
«ПОСТУПА» ВІДВІДУВАЛИ ЗАХОДИ ПО СЕРЕДАХ
– громадська організація «Поступ» в своєму
розвитку завжди спиралася виключно на думки
своїх членів організації. Єдина думка формується саме на зустрічах по середах. Для організації важлива думка, знання і досвід кожного. У
цьому її сила. Це:
– сприяє об'єднанню лав організації;
– сприяє формуванню Активної Життєвої позиції;
– сприяє формуванню Активної Громадянської позиції.
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– далеко проживають, немає можливості
приїхати;
– низька власна самооцінка (людина говорить, що вона мало розуміється на питаннях, що
розглядаються, що від неї мало зиску).

У ЧОМУ ПРИЧИНА ЗНИЖЕННЯ АКТИВНОСТІ ВІДВІДУВАННЯ ЧЛЕНАМИ «ПОСТУПУ» ЗАХОДІВ ПО СЕРЕДАХ:
Головна причина: низький рівень свідомості.
Друга головна причина: нерозуміння особистої зацікавленості щодо участі в заходах.
Третя причина: недостатня якість організації
проведення заходів.

ЗА СПІЛЬНОЮ ДУМКОЮ ПРИСУТНІХ, ВКАЗАНІ ПРИЧИНИ НАСПРАВДІ НЕ Є СЕРЙОЗНИМИ! І НЕ МОЖУТЬ БРАТИСЯ ДО УВАГИ.
ВИСНОВОК:
Для того, аби виправити ситуацію, яка склалася, необхідно почати проводити роз'яснювальну роботу щоб показати:
– дійсну важливість особистої думки кожного
члена організації і його особистої участі в питаннях діяльності «Поступу» в справі перетворення суспільства;
– користь для членів організації від участі в заходах по середах: формування свого особистого
іміджу (враховується при отриманні Громадянської
характеристики), отримання досвіду спілкування з
людьми, розширення особистих зв'язків і контактів,
розвиток вміння впливати на інших людей.

ГОЛОВНІ ВИПРАВДАННЯ, ЯКІ НАЗИВАЮТЬСЯ ОКРЕМИМИ ЧЛЕНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ:
– зайнятість на роботі (діловими питаннями);
– зайнятість сімейними справами;

Два поступовца просят товарищеской помощи в поиске съема недорогой (400-450
у.е.) двухкомнатной квартиры в центральных
районах Киева. На срок от года.
Тел.: (067) 504-04-00 Тарас Доненко.

Новини «Поступу»
• Вступили в «Поступ»: Іванюк І.Г. (рек. Антонюка
Ю.В.), Русов А.Г. (рек. Сірої Г.В.), Демчук Н.Т., Завальний В.М. (без рек.). Зареєстрована рекомендація Еременко О.Ю. Сірій Л.І. За несплату членських
внесків виключено з організації Гавазу І.В. На
24.01.2008 в «Поступі» – 207 чоловік.
• В середу 23 січня відбулось обговорення формату
проведення Поступівських заходів по середах, в
якому взяли участь 16 членів організації. За підсумками діяльності «Поступу» за 2007 рік було виявлено
тенденцію щодо зниження активної участі членів організації у заходах по середах. У результаті обговорення зазначеного питання були визначені:
важливість відвідування поступівцями заходів по середах; причини зниження активності відвідування
серед. Крім цього, прийшли до висновку, що треба
робити, щоб відновити активність відвідуваннь.
• В середу 6 лютого заплановано проведення особистої презентації членів Виконкому: хто чим займається в організації, на роботі і в житті.
• На середу 13 лютого намічена презентація проекту
щодо створення поступівського ДІЛОВОГО ЦЕНТРУ.
• На 16 лютого (субота) призначений корпоративний захід – «П'яний Виконком», на якому пропонується обговорити питання розвитку організації. На
захід запрошуються всі бажаючі поступівці. Охочим
взяти участь необхідно повідомити до 4 лютого.
• На середу 20 лютого заплановано Громадянське
слухання з питання про повну заборону реклами
тютюнових і алкогольних виробів в Україні.
• В середу 27 лютого передбачається провести
обмін думками за темою: «Як стимулювати активну
діяльність людей на роботі і в інших ситуаціях на основі аналізу накопиченого практичного досвіду».
• На середу 5 березня заплановано Громадянське
обговорення з питань реформування медичної системи: платна (страхова) або безкоштовна.
• 12 березня намічений обмін досвідом за темою:
«Як можна заробляти гроші на грошах (фондовий
ринок)». Відповідальний – Вячеслав Шевченко,
член Ради «Поступу».

Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Мігуліну Олену Владиславівну (25 січня)
Беднаж Світлану Альбертівну(26 січня)
Гайченка Андрія Віталійовича (26 січня)
Даневича Олександра Сергійовича (27 січня)
Нестерову Ірину Вікторівну (28 січня)
Подгорного Миколу Сергійовича(28 січня)
Каравай Евеліну Сергіївну (30 січня)
Швед Світлану Вікторівну (31 січня)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”

2

БОРГИ ДЕРЖАВИ ТА АМБІЦІЇ УРЯДУ НА ПЛЕЧАХ ОЩАДБАНКУ
Новий рік Україна зустріла в очікуванні виконання обіцянок нового уряду.
Особливо, найбільш резонансного з них – відшкодування знецінених вкладів
колишнього Ощадбанку
СРСР за 2 роки.
Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9 січня 2008 року за
символічним номером 1 в Україні офіційно розпочалась процедура чергової виплати найбільшого державного боргу перед населенням.
Компенсаційні виплати проводяться власникам
заощаджень, які були внесені в установи Ощадбанку СРСР до 2 січня 1992 року. Для отримання
коштів необхідно зареєструватись в інформаційноаналітичній системі «Реєстр вкладників заощаджень
громадян». Тобто, кожен власник рахунку повинен
з`явитись в установу банку, де відкривався рахунок,
заповнити заяву-доручення на виплату коштів,
пред’явити паспорт громадянина України (з ксерокопією відповідних сторінок), оригінал та ксерокопію ідентифікаційного номеру, ощадні книжки. У
випадку отримання коштів довіреною особою – надається документ, який підтверджує право на розпорядження цими коштами (нотаріально
оформлена довіреність, свідоцтво на право на
спадщину), паспорти та ідентифікаційні номери (з
копіями) як довіреної особи, так і власника рахунку.
Через три дні після реєстрації кошти за бажанням
вкладника або довіреної особи зараховуються на
поточний або депозитний рахунок.
Нажаль, в перші дні роботи Ощадбанк зіткнувся з серйозними труднощами у роботі. Головні
з них дві – відсутність чіткої організаційної процедури виплат та ажіотаж населення. Розпочну з
другої. Черги, які займаються о 3 годині ночі,
штовханина розлючених вкладників (переважна
більшість з яких особи літнього віку) у відділеннях
банку – це яскравий приклад зневіри населення
до держави, стану, в якому знаходиться значна
частина країни. Люди просто не вірять та бояться
втратити нагоду на отримання частини компенсації. Ніякі запевнення в тому, що процес виплат
буде тривати до 25 грудня цього року, що коштів,
передбачених для виплат – достатньо, не можуть
подолати людський страх.
ЧОМУ Я РОБЛЮ ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ НА
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ?
Денис Чубко,
член Виконкому «Поступу»
Я сплачую додаткові внески тому, що розумію необхідність розвитку організації.

Проблема організації виплат, як для мене, співробітника Ощадбанку, полягає, в першу чергу, в величезному бажанні уряду якнайшвидше розпочати
процес компенсації, задекларувати, що ця обіцянка
почала виконуватись. Всі пам’ятають слова
прем’єра, що «8 січня ПРИЙДІТЬ зареєструйтесь,
а 11 січня – ОТРИМАЙТЕ кошти». Механізм виплати в ці дні практично був не відпрацьований. Що
з цього вийшло? Відсутність в перші дні чіткого порядку проведення реєстрації, величезні черги в
установах і КОЛОСАЛЬНА ПРАЦЯ співробітників
установ, які займаються виплатами.
Нажаль, мало уваги приділяється в ЗМІ саме
цій проблемі. Хоча, як на мене, ці люди – є героями. Операційний співробітник, який працює
в умовах близьких до бойових, робочий день
якого часто починається о 5 ранку, а закінчується о 3 ночі, і який, нажаль, отримує незначну
заробітну плату, гідний носити таке звання.
Підсумовуючи зазначене, хочеться звернутись до вкладників, які, чергують ночами під
установами Ощадбанку, намагаються якнайшвидше отримати кошти, з проханням НЕ ПОСПІШАТИ та не створювати ажіотажу. Якщо не
зареєструвались – зареєструйтесь пізніше. Реєстрація не обмежена у часі. Виплата буде проходити до 25 грудня цього року.
Якщо ви зареєструвались, прийдіть до установи через місяць, через два за своїми коштами. Зрозумійте, банк автоматично зараховує
їх на ВАШ (ОСОБИСТИЙ) рахунок, яким розпоряджатись, крім вас, ніхто не має права.
Звернувшись до установи Ощадбанку після ажіотажного спаду, ви в короткий час зможете вирішити
всі свої питання щодо реєстрації та виплати.
І головне – поважайте працю співробітників
Ощадбанку! Те, що зараз часто відбувається в установах банку (а це і побиття працівників, і неодноразові виклики швидкої то на один, то на інший бік
банківської стійки, і безпорадність працівників міліції перед оскаженілим натовпом) – це ганьба для
держави, прояв її обмеженості та слабкого соціального та культурного розвитку, прояв невихованості
громадян. Заяви про те, що кошти потрібно отримувати негайно, що через місяць уряд «закриє реєстр» або припинить виплати – це в першу чергу
політичні спекуляції та маніпуляції нашими громадянами, направлені на підрив процесу виплат.
Велике прохання донести зміст цього матеріалу до своїх родичів, друзів, знайомих. Колектив Ощадбанку сподівається на вихованість,
ввічливість та порозуміння з боку населення.

Олександр Коваленко, член Виконкому
«Поступу», співробітник Ощадбанку

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 2), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 21 СІЧНЯ 2008 РОКУ

На засіданні були присутні 19 членів Виконкому (при кворумі 12).
Відсутні з об’єктивних обставин: Нестеренко О.,
Іванова Т., Соколов К. та Сліпак Н.
Секретар засідання – Гриценок О.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому № 2 було вирішено:
1. Розподілити бюджет за грудень за звичайною схемою (1:1:1,5) в межах поточних надходжень.
2. У зв'язку з тим, що член Виконкому Солодкий С.
не надав свої оцінки з діяльності членів Виконкому
за грудень, питання щодо виплати бонусного стимулювання членам Виконкому вирішено перенести на наступне засідання Виконкому.
3. Провести «П'яний Виконком» в суботу 16
лютого. На неформальне засідання запрошуються також і не члени Виконкому. Охочим
взяти участь в заході необхідно до 4 лютого
надати свої аргументи.
4. Запропонувати Гацюку Ю. провести бесіду з
членом організації Тарасюком Н., а Орлову Д.
– з Тодоровою Н. щодо неприпустимості боргів за членськими внесками. У згаданих товаришів по три місяці заборгованість.
5. Затвердити в цілому Стратегічний та Тактичний план розвитку громадської організації
«Поступ». Документ повинен бути опублікований в одному з найближчих номерів газети
«Поступінформ».
6. Направляти 10 відсотків грошових коштів,
які надходять від зовнішніх інвесторів на діяльність поступівського благодійного фонду
«Слов’янський Купол».
7. Зробити Громадянську пропозицію № 6
Гончаруку Олександру Віталійовичу за рекомендацією члена Виконкому Ткаченко І.
8. Для того, щоб визначитись з ухваленням рішення щодо початку роботи з повної заборони
усіх видів реклами на тютюнові вино-горілчані
вироби, вирішено призначити на одну з найближчих серед Громадянські слухання організації «Поступ» за цією темою.
9. На підставі думок членів Виконкому, які були
висловлені письмово, вирішено продовжити
розсилку матеріалів Виконкому всім членам
організації за Системою Представників.
Наступне засідання Виконкому призначене на
понеділок 4 лютого 2008 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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