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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОСТУП» ИНФОРМИРУЕТ:
О результатах Гражданского обсуждения
(№3), состоявшегося недавно в офисе организации и посвященного Проблемам парковок
в городе Киеве.
На гражданском обсуждении были рассмотрены следующие вопросы:
1. Обсуждение реального состояния дел с организацией парковок в городе Киеве.
2. Выяснение сути проблемы во взаимоотношениях по вопросам парковок между гражданами и представителями власти.
3. Определение методов решения указанной
проблемы.
4. Подведение итогов Гражданского слушания, принятие резолюции.
В результате обсуждения были сформулированы
факторы,
негативно влияющие на
ситуацию, которая сейчас происходит при
парковке автомобилей,
а именно:
• Отсутствие чёткой
нормативной базы, которая регулирует вопрос о стоимости

теризована как одна из важнейших сегодня в городе, особенно правовая основа таких действий.
РЕЗОЛЮЦИЯ
В Киеве в кратчайшие строки должен
быть наведён правовой порядок в организации парковок.
1. Общественная организация «ПОСТУП» обращается в Киевскую администрацию за официальным разъяснением
сложившейся ситуации по парковкам в г.
Киеве по следующим вопросам:
• Каким нормативным документом
регламентируются тарифы в городе, которые действуют в данное время?
• В чём сущность и на
основании какого экономического расчёта была
установлена плата за услуги, которая в разных
районах составляет разную стоимость?
2. Организация «ПОСТУП» считает, что указанная
проблема
создана искусственно

Остановиться вовремя – это не главное, главное - суметь припарковаться в нужном месте (народная мудрость)
парковки и тех сопутствующих услугах,
которые предоставляются во время парковки;
• отсутствие жесткого контроля за работой со стороны государственных органов за предприятиями, которые
предоставляют услуги по парковке на
улицах города;
• коррупционный подход в организации
работы (предложения со стороны парковщиков заплатить меньше, но без выдачи
кассового чека);
• неудовлетворительная работа городской администрации по увеличению количества парковок.
Из-за отсутствия достаточного количества времени, на будущие слушания был перенесён вопрос, который прямо относится к проблеме
парковок в г. Киеве – это вопрос эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. По единому
согласию присутствующих эта тема была охарак-

из-за недоработки киевской власти, а
именно практического отсутствия информирования общественности о работе
предприятий, которые занимаются организацией парковок. Информационная
блокада развивает открытую коррупцию
на дорогах.
3. Организация «ПОСТУП» предлагает
использовать свой информационный ресурс для более широкого информирования граждан о действиях Киевской
городской администрации.
4. Организация «ПОСТУП» обращается с
требованием к Киевской городской администрации указывать в своих ответах
Ф.И.О. и должности тех должностных лиц,
которые будут задействованы при подготовке ответов на наши запросы.
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!

Новини «Поступу»
• Вступили в «Поступ»: Циганкo П.С. (рек. Твердохліба М.М.) та Ничай Л.Р. (рек. Павловської
І.О.). За несплату членських внесків виключено
з організації Гриненка О.В. На 21.02.2008 в «Поступі» – 208 чоловік.
• В середу 19 лютого відбулись Громадянські
слухання (№ 9) з питання про повну заборону
в Україні реклами тютюнових та вино-горілчаних виробів. В зазначених слуханнях взяли
участь 18 членів організації та гостей.
За підсумками Громадянських слухань було
сформовано наступну Резолюцію:
1. Громадська організація «Поступ» вважає,
що в суспільстві існує гостра проблема алкогольної залежності і тютюнопаління, що негативно впливає на здоров'я нації.
2. Абсолютна більшість учасників Громадянських
слухань Цивільного слухання вважають, що необхідно ввести обмеження реклами на тютюнові і
вино-горілчані вироби (у т.ч. і пиво), як один із
способів вирішення проблеми алкогольної залежності і тютюнопаління.
3. Більшість учасників вважають, що необхідно
ввести повну заборону на будь-яку рекламу
тютюнових і вино-горілчаних виробів (в т.ч. і
пива). У частині механізму досягнення вказаної
мети консенсусу досягнуто не було.
• В середу 19 березня передбачається провести обмін думками щодо формування Плану
практичної реалізації напрямку «Встановлення
в країні диктатури закону».
• В кінці квітня планується провести Загальні
збори Кредитної спілки «Поступ - Кредит»
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Онистрай Валерію Валеріївну (23 лютого)
Терещенка Андрія Леонідовича (24 лютого)
Корнієнко Марію Миколаївну(26 лютого)
Русова Анатолія Георгійовича (26 лютого)
ЧОМУ Я РОБЛЮ ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ НА
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ?

Ігор Мотузка,
член «Поступу»
Внесення додаткових внесків
для мене – це одна з форм
моєї участі в досягненні «Поступом» поставленої мети. Хочу побачити та відчути
результати діяльності ПОСТУПІВСЬКОГО
громадського руху.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ «ПОСТУПА»
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В № 221
Лидия Когут, член «Поступа»
задает вопросы

Хочу сформировать ряд вопросов по проекту Стратегического и
Тактического плана. Сразу сообщу,
что буду смотреть на План со стороны инвестора,
т.е. человека/организации, которая потенциально
может быть привлечена как «финансовый» ресурс.
Это не замечания к стратегическому плану, а вопросы, которые будут обязательно заданы и мы
должны быть к ним подготовлены, что бы дать
квалифицированные ответы.
На вопросы отвечает
Максим Твердохлеб,
председатель Совета «Поступа»
Вопрос 3. Это будут добровольные взносы или финансовая помощь? Если добровольные взносы,
значит ли, что надо вступить в Поступ?
Вот пункт 7.2. Устава «Поступа»:
Джерелами формування коштів та майна Організації є:
- членські внески членів Організації;
- добровільні пожертвування спонсорів Організації;
- добровільні пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій;
- майно, придбане за рахунок власних коштів
Організації чи на інших підставах, не заборонених законом;
- майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених Організацією госпрозрахункових установ
та організацій, заснованих підприємств;

- гранти, цільові та благодійні внески, благодійні пожертви, інші цільові поступлення для виконання заходів, що не суперечать Статуту
Організації та чинному законодавству;
- інші надходження, що не суперечать Статуту
Організації та чинному законодавству.
Как видно, мы можем принимать практически
любые деньги. Единственно, что мы не будем
принимать это как плату за услуги. А все остальное приемлемо. Поэтому, в какой форме это
будет – решать самому Инвестору. Единственное, что не может Инвестор, так это платить членские взносы. Потому, что членские взносы платят
только члены организации и только в строго определенном порядке (5-10 грн. ежемесячно, и не
больше). А добровольные взносы на развитие организации мы можем принимать от кого угодно и
сколько угодно. И при этом членом «Поступа»
можно не быть. Нам так даже выгоднее. Потому,
что в этом случае мы официально заплатим 30%
(грязными) за привлеченные деньги. Заплатим
члену организации, который привел этого Инвестора. Если же Инвестор будет членом «Поступа»,
то мы ему ничего не заплатим. Понятное дело,
здесь мы говорим о физлицах.
Вопрос 4. А если финансированием
займется какая-либо организация, надо
ли ей вступать в «Поступ» и какие условия
для ее вступления.
У нас в Уставе не предусмотрено членство в
«Поступе» юридических лиц. Такое планируется
сделать в предполагаемом Деловом Союзе. Но
это уже совсем друга история.

P.S.: Прошу задавать дополнительные
вопросы, если будут.

ПОЗИЦІЯ ПОСТУПУ:

БІЙКА ПРАВООХОРОНЦІВ
Унікальний і в той же час шокуючий випадок
трапився 6 лютого 2008 року в Ужгороді. Так, за
даними ЗМІ (http://www.podrobnosti.ua/criminal/violence/2008/02/15/496861.html) в місцевому ресторані група співробітників “Беркуту”
чисельністю 20 осіб проводила банкет. В тому
ж місці відпочивали і співробітники місцевої ДАІ.
Через деякий час між ними спалахнула сварка,
яка переросла в серйозну бійку. Масштаб конфлікту був настільки значним, що обидві сторони викликали на підмогу своїх колег. За
інформацією ЗМІ на сторону беркуту також при-

єднались невідомі особи, які за допомогою бейсбольних біт накинулися на міліціонерів. Бійку
змогли зупинити лише співробітники спецпідрозділу “Сокіл”.
Громадська організація “ПОСТУП”, ставлячи
за мету встановлення Диктатури Закону в державі, глибоко обурена діями силових органів
держави, завдання яких є, в першу чергу, забезпечення правопорядку в державі. В даному
випадку співробітники “Беркуту” і ДАІ виявили
себе як соціально-небезпечні особи, дії яких поставили під загрозу безпеку місцевих жителів.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 4), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 18 ЛЮТОГО 2008 РОКУ

На засіданні були присутні 13 членів Виконкому (при кворумі 12).
Відсутні з об’єктивних обставин: Антонюк Ю.,
Гацюк Ю., Коваленко О., Косарєв В., Костін І.,
Соколов К., Солодкий С., Ткаченко І., Цесаренко Г. та Чубко Д.
Секретар засідання – Орлов Д.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні також був присутній член «Поступу» Мотузка І.
На засіданні Виконкому № 4 було вирішено:
1. Розподілити бюджет за січень за звичайною
схемою (1:1:1,5) в межах поточних надходжень.
2. Відкласти до наступного засідання Виконкому розгляд питання щодо дисципліни виконання другого пункту принципу Мінімальної
участі за результатами підтвердження 211-го
контрольного номера газети «Поступінформ».
3. За несплату членських внесків більш ніж за
три місяці, рекомендувати Раді виключити з
організації «Поступ» Гриненко О.
Рішення ухвалено більшістю голосів: «За» – 7,
«Проти» – 2, «Утримались» – 3.
4. Надати членові організації «Поступ» Мотузці І.
право бути Представником організації у Верховній Раді України.
5. Направити Громадянський запит від громадської організації «Поступ» у відповідні органи влади за фактом неналежного ставлення
до члена «Поступу» Сірої А. з боку Державного
Реєстратора Солом’янського району м. Києва.
6. Починати і закінчувати заходи організації
«Поступ» після виконання Гімну України.
Наступне засідання Виконкому призначене на
середу 3 березня 2008 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!!!
На нашу думку, цю справу повинен особисто
проконтролювати Міністр внутрішніх справ
України, а винними повинні бути визнані не
тільки учасники бійки, але і вище керівництво
даних структур.
Тільки справедливий вирок суду може частково зняти провину щодо незадовільної організації власної роботи Міністерством внутрішніх
справ.

Прес-секретар «Поступу»

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