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ДВАДЦЯТЬ ПРОЦЕНТІВ, ЯКІ ЗАВАЖАЮТЬ НАМ ЖИТИ
ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ («ПОСТУПІНФОРМ» № 198)

Звичайний вечір. Звичайна маршрутка з ст. м.
«Позняки» до м. «Дарниця». Людей набилось
через край... Четверо молодиків з пивом голосно
розмовляючи та лаючись
посідали до салону, гучно
увімкнули свої мобільні,
наче намагаючись одне одного перекричати.
Я як свідомий громадянин зробив їм зауваження. Ніхто не звернув уваги. Я ще раз попросив хлопців, щоб вони поводились пристойно.
Теж саме. З третьої спроби (яка могла мати й
негативну реакцію) владнати ситуацію хлопці запропонували мені вийти з ними...
Кого ми боїмось? Самих себе. А як тоді навчати дітей, вимагати від когось поваги до оточуючих? Як ми збираємось виконувати правила
поведінки в громадських місцях в кінець кінців
дотримуватись норм моралі? Чи в нас країна, в
якій нахаби можуть нав’язувати свою поведінку
більшості? А ми маємо ковтати це все паскудство і спостерігати. Якщо не вживати рішучих
заходів, то сьогодні зухвальці «бешкетують»у

громадському місці, а завтра почнуть хазяйнувати у наших оселях. Але досить емоцій.
Трапилось диво. Спершу з усіх присутніх
тільки жінка років 50-ти підтримала мою пропозицію. Потім своє ставлення до того, що відбувалось висловили ще декілька чоловіків. Далі
водій запропонував порушникам спокою вийти.
Одразу згадав слова: «разом нас багато нас, не
подолати». І знову дивна річ, «паничі» без зайвих
слів залишили салон автобусу.
На перший погляд подія тривіальна. А уявіть
собі, наприклад, всі пасажири потупили погляд, нічого не помічаючи, нібито нічого не трапилось.
Жах! Звісно в кожному автобусі співробітника правоохоронних органів возити безглуздо. Гріє душу
інше: в наш час, у нашій країні є люди небайдужі з
чітко вираженою громадянською позицією. Отже
коли кожен громадянин буде не тільки дотримуватись законів сам, але спонукати та вимагати таких
самих дій від оточуючих, тоді суспільству вдасться
подолати згадані вище соціальні вади, бо запобігти
хворобі завжди легше ніж її лікувати!

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

В развитых странах курят меньше, ибо жаждут продлить наслаждение жизнью. У нас, похоже,
курят те, кто хочет быстрее с этим покончить. Со всем этим. (А.В. Иванов, г. Новочеркасск)

НЕ КУРИТЬ!
И все-таки у людей
присутствует (либо осталась) «громадська свідомість».
Всем нам известно,
что в Украине совсем недавно начался рейд по
водителям машин и маршруток. Да, их штрафуют
за нарушение правил дорожного движения,
вплоть до лишения права управлять автомобилем на некий строк. И мы все обратили внимание, что, действительно, в городе стало
безопаснее переходить пешеходные переходы,
ездить в маршрутках и не боятся за свою жизнь,
а вовсе недавно и за свое здоровье.
В большинстве маршрутных такси помимо
информации о стоимости проезда, рекламных
буклетов, появились надписи – «НЕ КУРИТЬ!»
Лично у меня это вызвало некое недоумение.
Неужели все-таки находятся люди, которые хотя
бы допустили мысль о том, чтобы закурить в
маршрутке?! Как оказывается, такие люди есть.

И это, в первую очередь, водители этих же маршруток! К примеру, когда я ехала в одной из
маршруток, я присутствовала при небольшом
скандале между пассажиром и водителем. Пассажир, увидев эту надпись «НЕ КУРИТЬ», молниеносно среагировал и предупредил водителя,
о том, что это касается и его. Водитель вначале
возмутился. Ему было жаль выбрасывать только
что подкуренную сигарету! К этому скандальчику присоединился еще один пассажир. И результат – водитель замолчал и, как
законопослушный гражданин, выбросил этого
«врага здоровью» в окно.
Совет: требуйте, чтобы ваши права не нарушались, чтобы ваше здоровье берегли не
только вы, но и окружающее вас люди.
А если, не дай Бог, ваши права будут нарушены – ОБРАЩАЙТЕСЬ!!!

Анна Сира, член Исполкома «Поступа»,
руководитель юридической фирмы
«З.Е.В.С.» т. (044) 332-7686
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Новини «Поступу»
• У середу 6 лютого 2008 року відбулася
особиста презентація членів Виконкому:
хто, чим займається в організації, на роботі
й у житті. В цьому заході взяли участь 26
членів організації й гостей.
Присутні члени Виконкому (14 з 23-х) розповіли про свої завдання, які вони виконують в громадській організації «Поступ», а
також про те, чим займається у позапоступівcькому житті.
• 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
Василевського Юрія Олександровича (9 лютого)
Орлова Дмитра Леонідовича (9 лютого)
Цесаренко Ганну Володимирівну (11 лютого)

«ПОСТУП» — ЦЕ ЗАХИСТ
ІНТЕРЕСІВ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ!
ПОЧЕМУ Я ВНОШУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

Наталья Сергиенко,
член «Поступа»,
инициатор Психологического
центра организации
Дополнительные взносы делаю потому, что
понимаю, что на основные сложно содержать
развивающуюся организацию. Для ее публичного позиционирования требуется все больше
финансовых вложений. Да и официально организация задекларировала привлечение инвесторов – должен же кто-то начинать, вот мы
и начали с себя.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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О ЛЮСТРАЦИИ
Вопрос члена организации Т.Щербины
по поводу одного из
принципов деятельности общественной
организации – принципа люстрации:

По поводу люстрации.
Это скользкое понятие, так как чиновник сейчас
низкооплачиваемый и находится в коррупционной
среде. Дать такую характеристику (по действиям
конкретного чиновника – ред.) может только специалист, потому что придется разбираться с внутренними мотивами конкретного человека. А на это
нет ни у кого времени. То есть, считаю, что такой
фразой закладывается механизм злоупотреблений через принцип люстрации.

оградить от системы управления государством
тех, кто нанес вред развитию государству. Например, если будет доказано, что судья предвзято отнесся к рассмотрению дела, то такой
судья больше НИКОГДА не должен быть не
только судьей, но и другим государственным
чиновником или иметь отношение к делам
управления государством.
Если мы введем такой принцип, то прежде,
чем что-либо сделать (или не сделать) государственный чиновник будет думать о последствиях своих деяний.
Возможно, нужно будет предусмотреть механизм реабилитации тех, кто был подвергнуть
люстрации. Ведь ошибки люди могут совершать.
В таком случае нужно сделать так, чтобы виновник мог исправить свою ошибку. И ему такую
возможность необходимо будет предоставить.
Что же касается злоупотреблений, то злоупотребления могут быть всегда и везде. Здесь должен действовать надежный принцип контроля.
Видится, что это должен быть контроль со стороны граждан – гражданский контроль.

Ответ:
Конечно, перед тем, как применить принцип
люстрации необходимо во всем конкретно разобраться. Нельзя этот механизм применять
огульно. Смысл этого принципа не нужно понимать как чистку чиновничьего аппарата. Смысл Максим Твердохлеб,
в другом. Главная задача Принципа люстрации председатель Совета «Поступа»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
На виконання рішення Виконкому ГО "Поступ" (протокол від 25.10.2005 № 22) в цьому номері газети "Поступінформ" публікується список боржників по сплаті членських внесків, які мають заборгованість більше
1 місяця станом на 07.02.2008

Перелік членів «Поступу», які у січні 2008 року зробили додаткові внески на розвиток організації (всього
33 особи, вдоє з них побажали свої ПІБ не оприлюднювати).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 3), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 4 ЛЮТОГО 2008 РОКУ

На засіданні були присутні 19 членів Виконкому (при кворумі 12).
Відсутні з об’єктивних обставин: Антонюк Ю.,
Когут Р., Косарєв В. та Ткаченко І.
Секретар засідання – Замурій Л.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому № 3 було вирішено:
1. Надати члену організації Клименко Н.І. відстрочку з виконання принципу Мінімальної участі в діяльності організації до вересня 2008 року.
Рішення прийняте більшістю: «за» – 18,
«проти» – 1.
2. Додатково провести бесіду з членами організації про те, чому в громадській організації
«Поступ» діє принцип Мінімальної участі.
3. З огляду на результати попередніх переговорів із представниками Комуністичної партії
України, для налагодження спільної роботи з
нею вирішено створити тимчасову робочу
групу в складі: Чубко Д. (координатор), Твердохліб М. і Цесаренко Г.
4. Запропонувати Прес-секретареві громадської організації «Поступ» Коваленко О. викласти
на відповідному інтернет-форумі позицію організації по проекту ідеологічної формули побудови нової держави партії «Союз Лівих Сил»
(керівник В.Волга).
5. Визначити головні поточні завдання громадської організації «Поступ»:
Головне ПОЗАЧЕРГОВЕ завдання: «Середа» –
підвищення особистої активності членів організації на заходах по середах.
Завдання №1: «Посвідчення» – рішення питання про одержання всіма членами організації посвідчень члена «Поступа».
Завдання №2: «Завдання членів Виконкому» –
організація чіткої постановки завдань членам
Виконкому щодо діяльності в організації «Поступ» і контролю їх виконання.
Завдання №3: «Особистий план» – створення
єдиної системи формування й просування кадрового ресурсу організації «Поступ» для роботи
у всіх секторах державного керування й бізнесу.
Завдання №4: «Сором Поступу» – рішення
психологічної проблеми серед окремої категорії членів організації «Поступ» із приводу просування ідей організації і її пропагування.
Завдання №5 «Фінансування» – формування
матеріально-технічної бази поступівского Громадянського руху.
Наступне засідання Виконкому призначене на
середу 18 лютого 2008 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!!!
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