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ГРОМАДЯНСЬКИЙ ЗАПИТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
Міністру України у справах сім’ї,
молоді та спорту
п. Павленку Юрію Олексійовичу
Шановний Юрію Олексійовичу!
Звертається до Вас громадська оргнізація “По- відповіді на такі запитання, що виникли в проступ” із проханням надати детальну інформацію з цесі дискусії.
посиланнями на Конституційні та інші законодавчі
1. Які заходи проводяться у дошкільних зата правові норми щодо втілення в життя патріо- кладах для формування у дітей належного відтичного виховання в сучасній Україні.
ношення до Батьківщини та як контролюється
В рамках діяльності нашої організації були ця діяльність відповідними держаними оргапроведені громадянські слухання на тему підви- нами.
щення громадянської активності суспільства.
2. У яких конкретно заходах втілюється заявБуло зафіксовано багато виступів, констатуючих лене Вашим міністерством “сприяння патріонезадовільний стан цілеспрямованого патріо- тичному вихованню молоді шляхом проведення
тичного виховання у нашій країні – взагалі від- просвітницьких, мистецьких, краєзнавчих, війсутність державної політики щодо патріотичного ськово-спортивних заходів тощо”.
виховання та брак спеціальних заходів на усіх
Одночасно повідомляємо Вам, що наша оррівнях роботи з дітьми та молоддю.
ганізація готова до співпраці по вказаному наЯк громадська організація, метою якої є ство- прямку діяльності.
рення Громадянської держави, ми просимо доКонтактана особа для координації такої можвести до нас Вашу позицію стосовно проблеми ливої роботи є Сергієнко Наталія Олексанпатріотизму в українському суспільстві та надати дрвіна, член організації, т.8-067-2097126.

“А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний” (Матвія 10:22).

НАШЕ «СЧАСТЬЕ»
Меня часто посещает
мысль, почему прилавки
переполнены книгами об
эффективном
менеджменте, агрессивном
маркетинге, управлении
коллективами, стратегиях продаж, в то время,
как крайне редко попадаются книги про силу духа, как совершенствовать свой разум, как воспитать в себе личность
и сделать из себя Человека разумного, богатого
духовно и всесторонне развитого.
Причина, возможно, находится в отсутствии
спроса на такую литературу, что свидетельствует о падении уровня духовного развития человека. Под духовным развитием следует
понимать не только веру в Бога, а более полно:
развитие своего собственного "Я". Сейчас не
цитируют Аристотеля, Канта, Гегеля. Сейчас на
устах "философы бизнеса". Посетив один из
книжных интернет-магазинов я обратил внимание, что количество книг о ведении бизнеса в
два с половиной раза превышает количество
книг об обыкновенной жизненной мудрости. И

стоимость этих книг в 2-2,5 раза выше. Видимо,
пользуются спросом и популярностью. Получается, что движет людьми: не жажда познания, а
жажда наживы. Но, где правит материальное,
там нет места духовности. И к чему это может
привести?
Чем слабее дух человека, тем легче человек
поддается влиянию, тем легче управлять таким
человеком. Возникает вполне логичный вопрос:
кому выгодно держать человека в состоянии
слабого духа? Само собой напрашивается ответ
– финансово-независимым людям, которым
выгодно делать из людей податливую массу,
превращая нас в средство получения наживы.
Но проблема не в том, что богатые собрались и
контролируют власть – это вполне логичный
процесс. А в том, что небогатые НЕ МОГУТ собраться и эту власть контролировать!
С тех пор, как человечество вкусило все прелести власти, к ней уже давно не приходят "мудрейшие из рода", а приходит капитал, который
стремится к своему приумножению и влиянию.
Нельзя отрицать того, что любой "капиталист"
рано или поздно всерьез задумывался о том,
как контролировать человеческие массы в свое

Новини «Поступу»
• На середу 14 травня призначені Загальні
збори кредитної спілки «Поступ-кредит».
• На середу 21 травня заплановане обговорення
стану справ по напрямку "Активна Громадянська
позиція" і планування подальших конкретних дій
по цьому напрямку. Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 28 травня заплановано обговорення
питання створення Громадянсько руху (об’єднання об’єднаннь). Обговорення загальних принципів. Початок о 19:00 в офісі організації.
Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 25 червня заплановані Загальні
збори громадської організації “ПОСТУП”. Присутність всіх членів організації особисто є
ОБОВ’ЯЗКОВИМ.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Купрєєв Олег Іванович (24 квітня)
Камінський Євген петрович (27 квітня)
Тарасюк Микола Миколайович (27 квітня)
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.
Продається приватизований садовий
участок площею 6 соток поблизу села
Мотовилівка. Їхати 40 хвилин електричкою. На участок підведений газ.
Ціна договірна.
Контактна особа: Наталія Воронцова.
Тел.: 8 (097) 196-14-95
благо. А в это время мы, человечество, как
всегда надеемся, что возможно, прийдя к власти кто-то для нас что-то сделает? Этого никогда не будет, пока мы будем находиться на
уровне потребителя товаров и услуг, уготовленных для нас "великими мира сего".
Продолжение следует.

Денис Чубко,
член Исполкома «Поступа»
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ЩО ТАКЕ «ЗВТ+» ТА ЧИ ПОТРІБНА ВОНА УКРАЇНІ
Шановні Поступовці,
відвідуючи деякий час
тому форум з питань
зони вільної торгівлі, я
пообіцяла пану Голові
(Твердохлібу Максиму –
ред.) написати статтю з
оглядом цієї теми. Що
буде дуже корисно всім,
хто цікавиться побудовою сильної економіки
нашої країни. Адже саме від таких ключових рішень, приєднуватись чи не приєднуватись до
«ЗВТ+» , і залежить доля розвитку нашої економіки.
Форум "Зона вільної торгівлі: до успіху європейського проекту України" відбувся 9 квітня
у готелі "Опера" та складався з двох частин –
роботи експертних сесій та дебатів з політичними лідерами. Мені довелося бути присутньою на його другій частині, де підсумовуючи
роботу експертів, Жан-П’єр Сальтьєль, Член
Правління YES (YES – "Ялтинська Європейська
стратегія" – організатор форуму) однозначно
доводив доцільність запровадження «ЗВТ+» в
Україні. Його думку повністю розділяв і Григорій Немиря, Віце-прем’єр-міністр України,
інша точка зору була у Ірини Акімової, Міністра
економіки опозиційного уряду Партії Регіонів.
Модеруючи дебати, Алєксандр Кваснєвський,
Президент Польщі (1995-2005) також схилявся

до позитивної оцінки усіх вигод від «ЗВТ+»,
наголошуючи на тому, що Україна достатньо
сильна і самодостатня країна, щоб не тільки
прийняти правильне рішення, а ще й самій
диктувати свої умови країнам ЄС, а не навпаки. І тут я повністю погоджуюсь з паном
Кваснєвським, хоча це він звичайно казав жартуючи.
То ж, що таке «ЗВТ+», які її ризики та вигоди
та чи потрібна вона Україні? По-перше, чим відрізняється розширена зона вільної торгівлі
від просто зони вільної торгівлі? Особливостями є те, що «ЗВТ+» передбачає реформу
митної служби, реформування внутрішніх ринків та інституцій, лібералізацію послуг та регуляторної діяльності. Під ризиками ми
передбачаємо регуляторну гармонізацію (хто
нестиме витрати?) та вплив на виробників
(якою буде швидкість зняття тарифних і нетарифних бар’єрів?) Виходячи з цього бачимо,
що найбільшому ризику будуть підлягати
малі та середні підприємства. Але є і
певні вигоди «ЗВТ+», а саме сприяння стійкому економічному зростанню в Україні через
покращення умов ведення бізнесу, відкриття
нових ринків для українських підприємств та
збільшення інвестицій, завдяки підвищенню
конкуренції буде краща якість і нижчі ціни для
українских споживачів.
Підбиваючи підсумки Форуму було зазна-

НОВИНИ З ВЕРХОВНОЇ РАДИ
Як вже повідомлялося,
16 квітня 2008 року відбулися, Парламентські
слуханя "Про стан, заходи і перспективи подолання
наслідків
Чорнобильської катастрофи". Необхідно відмітити, що в ході
проведення зазначених слухать, спікер парламенту Арсеній Яценюк запропонував в резолюції відмовитися від надання рекомендацій, яких
ніхто не буде враховувати, а перейти до прямих вказівок. З встановленням обов’язку щодо
звіту. З приємним враженням повідомляємо,
що профільним комітетом було змінено проект
резолюції , яка в свою чергу була прийнята 18
квітня цього року.
В зазначеній резолюції з огляду на слова п.

Яценюка «…тут не організація по наданню рекомендацій, а тут український парламент,
акти якого обов’язкові до виконання. Тому подивіться, тут немає слова „рекомендації”, а
тут є чітка імперативна мова – „виконати,
зробити” і т. ін…» слова «… рекомендує...»
змінено на просто «…постановляє…» а також
доповнено таким «… Кабінету Міністрів до …
поінформувати Верховну раду про стан виконання цієї постанови.
З огляду на такій підхід можливо ми будемо свідками народження диктатури закону. А це напряму відповідає завданню
номер один нашої громадської організації
«Поступ». Звісно ми не повинні стояти
осторонь цього процесу. Ми повинні всіляко йому сприяти, а в разі необхідності і
налагодити громадянський контроль щодо
його виконання. І в нас є всі необхідні для

чено, що «ЗВТ+» є важливим кроком для інтеграції України та ЄС, але для успіху переговорів на державному рівні важливим є ресурсне
забезпечення, залучення зацікавлених сторін,
як то отримання пропозицій від бізнесу тощо.
Найголовніше протиріччя в тому, що витрати
на це саме ресурсне забезпечення скоріш за
все будуть покриватись за рахунок скорочення
соціальних бюджетних сфер або ж за рахунок
фіскального тиску на бізнес через податкову
політику, невиплату ПДВ, що аж ніяк не сприятиме покращенню інвестиційного клімату, скороченню інфляції, а от же і економічному
зростанню.

Олена Євстаф’єва,
член ГО «Поступ»
6 червня 2008 р. запланована екскурсія на завод "Славутич" у місті Києві.
Вартість екскурсії разом з дегустацією
10 грн. До заявки необхідно подати
ксерокопію 1 стор паспорта. Контактна
особа – Ірина Ткаченко,
тел.: 8 (044) 332-76-53,
8 (093) 824-72-74.
ПОЧЕМУ Я ВНОШУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

Вячеслав Шевченко,
член Совета «Поступа»
Думаю не нужно никому рассказывать, что для того, чтобы организация активно развивалась и достигала
поставленных целей – нужны деньги. Деньги
нужны, в первую очередь, на обеспечение работы офиса, газеты, портала. До недавнего времени организация жила только за счет членских
взносов, а этого катастрофически не хватает.
Поэтому я плачу дополнительные взносы. Пускай пока это символические суммы, но если
они будут иметь массовый характер, мы сможем преодолеть финансовые трудности.
цього права, яким ми вже вміємо користуватися, та бажання це робити.

Ігор Мотузка,
член Виконкому ГО «Поступ»
та Представник організації «Поступ»
у Верховній Раді України
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