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ГРОМАДЯНСЬКИЙ ЗАПИТ
Київському міському голові.
Голові Київської міської державної адміністрації
п. Черновецькому Леоніду Михайловичу
Шановний Ленонід Михайлович!
До Вас звертається громадська організація
«ПОСТУП».
Сподіваємось, що Ви знайомі з нашою організацією, оскільки вже неоднаразово ми надсилали Вам наші запити та примірники нашої
власної газети «Поступінформ».
Більшість членів нашої організації – кияни і
ми не можемо стояти осторонь тих подій, що
відбуваються навколо київської влади і звертаємося до Вас із цим Громадянським запитом.
В першу чергу, ми хочемо відмітити ті певні
позитивні зрушення, які відбулися, на думку багатьох, за час перебування Вас на посаді міського Голови:
– можна стверджувати про певні успіхи в налаштуванні порядку на київських дорогах. Хоч пи-

дають на громадян міста. Так, було конкретно вказано на вулицю, на якій такі випадки регулярно трапляються. Працівник служби ввічливо прийняв запит
і сказав, що з проблемою мерія розбереться. Після
цього, через два тижні до вказаного члена організації зателефонували зі «служби 051» і дуже ввічливо
запитали, чи було вірішено проблему. Коли працівник дізнався, що проблему не вирішено, він повідомив, що притулки для безпритульних собак
переповнені і запропонував звернутися особисто до
якогось іншого притулку, але вже за гроші.
Розглядаючи цей випадок напрошуються висновки: так, служба допомоги киян існує, але реально після звернення до цієї служби питання
не вирішуються. А тому наступне питання: навіщо тримати таку службу, витрачати кошти
киян, якщо вона все одно виконує тільки одну
функцію: ввічливо спілкується по телефону!

Нам відмовлено в довгому житті; залишимо праці, які доведуть, що ми жили!
(Плініп Старший)
тання пробок і не вирішено, але порівняно із
попереднім часом ситуація все-таки покращилася;
– позитивні зрушення можна побачити в роботі
ЖЕКів, сміття вивозиться переважно вчасно, прилеглі прибудинкові території впорядковуються;
– деякі позитивні зрушення відбуваються
також і в міському транспорті, що належить громаді Києва.
Разом з тим, існують питання, які київською
владою ще й досі не вирішено. Ми просимо Вас
надати коротку відповідь про те, як будуть вирішені наступні питання:
1. Громадська організація «Поступ» провела
Громадянські слухання по проблемі парковок в
місті. Результати цього Громадянського слухання викладені в нашій власній газеті «Поступінформ» №222 (додається). Ми просимо Вас
ознайомитися із зазначеним номером газети і
надати відповідь по тих питаннях, які були визначені на цих слуханнях.
2. Ви завжди надзвичайно позитивно оцінюєте роботу своєї «Служби допомоги мера киянам 0-51». Повідомляємо Вам про один
випадок, який є типовим.
Один член нашої організації звернувся в зазначену службу по питанню бездомних собак, які напа-

Якщо мерія настільки переймається безпритульними собаками, що будує їм притулки, то виникає логічне питання: для кого ж мер працює,
для здичавілих собак, чи все-таки для киян.
Поясніть нам, шановний Леоніде Михайловичу, коли в Києві буде наведено порядок по
цьому питанню. Киянам не потрібно розповідати про те, чому собаки бігають по вулицях і на них нападають. Киянам
потрібно, щоб влада зробила так, щоб
цих собак не було!
Просимо Вас надати відповідь з цього питання.
Крім того, розібратися із зазначеним конкретним
випадком, який ми Вам повідомили. Зазначені
собаки бігають навкого АПТ по вулиці С. Хохлових. До речі, звернення до керівництва вказаного
АТП по цьому питанню було проігноровано.
3. На початку року Громадська організація «Поступ» направила відкрите Громадянське звернення до члена Київради О. Пабата (газета
«Поступінформ» №212). Пройшло вже більше
двох місяців, а відповіді на запит не надано. Нам
відомого, що цей запит знаходився на контролі
відділу контролю Київської адміністрації. Просимо
Вас відповісти, чому такого роду Громадянські за-

(Продвження на стор. 2)

Новини «Поступу»
• У середу 16 квітня відбудеться доповідь на
тему: «Греко-Католицька церква в Україні». Доповідач – адміністратор парафії Трьох Святителів о. Олег Панчиняк.
Початок у 19-00 в офісі організації. Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 23 квітня заплановано обговорення внутрішньої кадрової політики організацїі “Поступ”. Планується обговорити питання
по вдосконаленню “файлу АВС”, про кар‘єрні
питання поступівців, про принципи працевлаштування за допомогою організації.
• На середу 14 травня призначені Загальні збори кредитної спілки «Поступкредит».
• На середу 25 червня заплановані Загальні збори громадської організації
“ПОСТУП”.
Присутність всіх членів організації особисто є ОБОВ’ЯЗКОВИМ.
• 24 травня планується одноденна поїздка в
м. Умань (парк «Софіївський») на мікроавтобусі. Вартість 100 грн. на 1 чол.
Контактна особа – Ірина Ткаченко, тел.: 8
(044) 332-76-53, 8 (093) 824-72-74.
Усі заходи по середах починаються
о 19:00 за адресою:
вул. Лабораторна, 11
ПОЧЕМУ Я ВНОШУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

Елена Коровская,
член «Поступа»
Если у меня есть возможность чтото внести в «Поступ», то я это
делаю. Хотя бы для того, что если завтра у
меня возникнут трудности, то «Поступ» не
останется в стороне и поможет мне.
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Ганжа Олександр Іванович (22 березня)
Жукович Володимир Ілліч (24 березня)
Сліпак Наталія Іванівна (24 березня)
Єременко Олександра Юріївна (25 березня)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ГРОМАДЯНСЬКИЙ ЗАПИТ
(Початок на стор. 1)
пити залишаються без відповіді і які дії київська
влада в таких випадках здійснює щодо порушника
Закону «Про звернення громадян». Просимо розібратися з конкретного зазначеного випадку і надати нам письмове пояснення.
4. Шановний Леоніде Михайловичу. Наша організація самостійно розвивається вже сім років
за принципами самостійності і незалежності. Ми
ні від кого не залежали раніше і не залежимо
тепер. Ми ніколи і нічого у міської влади не просили. На сьогодні «Поступ» найбільш потужна
громадянська структура в Києві, яка має реальних, а не фіктивних членів. Яка має свою власну
газету, що виходить щотижня, має свій інтернет-портал, свою юридичну та психологічну
службу, свою кредитну спілку та ін. Але головне
те, що завдання, які поставила собі наша організація – це перебудова нашої держави на ГРО-

МАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Виникає до Вас просте питання, чому за весь
час перебування Вашої команди при київській
владі ЖОДНОГО РАЗУ НІХТО З КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВЛАДИ НАВІТЬ НЕ ПОЦІКАВИВСЯ ТИМ, ЯК,
НАПРИКЛАД, ЖИВЕ ТАКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯК
«ПОСТУП». Нам відомо, що існуть цілі управління, які ЗОБОВ’ЯЗАНІ ЦЕ РОБИТИ. Нам відомо, що з бюджету виділяються великі кошти
на цю роботу. Так чому ж в цьому напрямку
ніякої РЕАЛЬНОЇ роботи не проводиться?
А здійснюється лише її імітація.
5. І останнє. Шановний Леоніде Михайловичу,
ми не одноразово зверталися до Вас із різними
запитами. Ми зверталися саме до Вас, а не до
Ваших заступників, чи до різних інших керівників
підрозділів. Так чому Ви особисто не підписуєте
відповіді? Ми розуміємо, що це не є порушення
закону, але ми бажаємо знати саме Вашу думку,

бо саме Вас було обрано мером міста.
Просимо Вас відповідь на це звернення і
по можливості інші підписувати ОСОБИСТО.
Можете вивчити ситуацію і побачити, що
подібних структур як «Поступ» більше не існують не тільки в Києві, а і на території всієї
держави. Тому, якщо Ви будете ОСОБИСТО
підписувати документи в нашу адресу, то
зайвого клопоту це Вам не задасть.
Відповіді на всі зазначені питання будуть доведені до відома громадян міста через наші інформаційні можливості. Сподіваємось, що це
звернення і відповіді на нього виведуть наші
співвідносини на якісно інший рівень заради побудови реального Громадянського суспільства,
побудови нової Громадянської держави!
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА КРАЇНА.

ЮРИДИЧНА СЛУЖБА ПОСТУПУ ПОВІДОМЛЯЄ
В наш час багато
людей не знає своїх прав
які передбачені законами. Але це не тому, що
ми не освічені, а лише
тому, що не кожен з нас
є практикуючим юристом. І це може призводити до того, що
«ситуація покинута на призволяще має тенденцію розвиватися від поганого до ще гіршого».
Наприклад, нещодавно в моєї тещі трапився
прикрий випадок, а саме, сусід на поверх вище,
відчинивши кран гарячої води поїхав по своїх
справах…повернувшись додому лише під ранок.
Всім, гадаю, стало зрозуміло, що було далі.

Такий випадок, як я з’ясував, був вже не перший, і весь час цей сусід виходив «сухим із
води» і навіть не перепрошував за скояне. Але
на цей раз теща згадала, що в неї є зять юрист.
І ми вже підготували відповідні документи та вже
подана заява до суду про відшкодування завданих збитків. І є більше ніж впевненість, що після
наших дій сусід буде більш відповідальніше ставитись до речей які відбуваються навколо нього.
Для передачі досвіду, про подальший перебіг
подій судового процесу обов’язково буде повідомлятися.
Але ж не в кожної тещі зять юрист!
І саме для таких випадків створено і підтримується діяльність юридичної служби Поступу.
Ми вважаємо, що краще робити хоч щось, а

ніж нічого, незалежно від того, чи є поряд
юрист. Завядяки юридичній службі громадської
організації Поступ, у кожного члена організації
є можливість звернутися за оперативною юридичною підтримкою.
Шановні поступовці, якщо в вашому житті трапився прикрий випадок, ми пропонуємо вам негаючи часу звернутися за попередньою
консультацією до юридичної служби громадської організації Поступ.

корисну. Вважаю, що на таких зустрічах кожен
має можливість висловити думку в питаннях, де
компетентний, тим самим допомагаючи у позитивних змінах (нехай початкових, невеликих, але
хочу думати, поступових і послідовних).
Хочу зауважити, що питання реформування
медицини, покращення надання медичних поВідповідає член «ПО- слуг потребує комплексного, системного, як обговорення, так і вирішення (для цього варто
СТУПу» Андрій Сівач
Сьогодні я вперше брав участь у громадських запрошувати спеціалістів – це «погляд з сереслуханнях. Для себе зустріч оцінюю як цікаву і дини на проблему»). Тому питання підвищення

заробітної плати медикам – тільки один з важливих шляхів покращення медицини в нашій
країні, який навряд чи змусить загал медиків
краще виконувати свою роботу; це швидше буде
для них стримуючим фактором від того, щоб не
працювати гірше.
Також вважаю головним напрямком, якому,
на жаль, не надається належної уваги – профілактика, яка може попереджувати величезну
кількість проблем.

Керівник юридичної служби ГО «Поступ»
Дмитраш Віталій
(тел. 8067-264-88-23)

ДУМКА ПОСТУПІВЦЯ
Запитання: Скажіть,
будь-ласка, що Вам особисто дала участь у
цьому заході (громадське
слухання про реформу в
медичній галузі)?
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