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СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ГОД
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
За прошедший год наша организация сделала большой шаг вперед и, самое главное, переросла от клуба по интересам до влиятельной,
хотя пока еще и не на достаточном уровне, организации, ставящей перед собой одну четкую
задачу – ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА.
Как первый шаг на пути достижения этой задачи
воплощены следующие нововведения.
1. Гражданская характеристика – оценка
личных качеств каждого члена организации, а
именно: деловые качества (добросовестность
выполнения минимального участия в «Поступе»); обязательность (степень выполнения
взятых на себя обязательств в «Поступе»); уровень Гражданской и Жизненной активности; степень активности в жизни организации и т. д.

нарушению законных прав и интересов граждан
со стороны третьих лиц», то есть Гражданское
дело. Если у члена организации возникает проблемная, конфликтная ситуация с органами власти, или его законные права были ущемлены
другим гражданином, юридическим лицом, сотрудником госаппарата, то он (член организации) имеет полное право и все основания
обратиться в «Поступ» за помощью. Заявление
рассматривается на очередном заседании Исполкома, итогом которого будет решение об открытии или закрытии Гражданского дела.
Особенность этого механизма состоит в том,
что весь процесс от начала до конца будет находиться в руках самого заявителя.
5. Гражданское предложение – новый

Неравенство естественным образом приводит к материализации высшего класса,
опошлению среднего и озверению низшего. Арнольд Мэтью (1822 – 1888 гг.),
английский поэт, педагог, критик.
Гражданская характеристика утверждается на
заседании Исполкома.
2. Согласно статьи 5 Конституции Украины
«Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади
в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органами місцевого самоврядування...». Если
Закон нарушает наши законные права или работает непрозрачно, он должен быть изменен.
Гражданские слушания – это вынесение на
суд общественности вопросов, которые нас
беспокоят. И по итогам их публичных обсуждений «Поступ» может обращаться в органы власти с вопросами, предложениями и
ТРЕБОВАНИЯМИ исправлять недостатки в их
работе. По результатам слушаний составляется
протокол, который подписывается всеми присутствующими, как посуповцами так и гостями.
На основании протокола составляется резолюция и направляется в соответствующие инстанции и организации для незамедлительного
реагирования. За прошедший год «Поступ» организовал проведение десяти Гражданских слушаний.
3. Гражданский запрос – обращение в органы исполнительной власти с вопросами, которые возникают в деятельности организации
по достижению своих целей. За год нами было
направлено более 50 гражданских запросов.
4. Согласно протокола № 18-07 Исполкома
«Поступа» от 10 сентября 2007 года утвержден
«Порядок рассмотрения дел по отношению к

подход в системном привлечении нужных нам
людей. Гражданское предложение это официальное обращение «Поступа» к конкретному человеку, достигнувшего в своей жизни
каких-либо результатов, но который не хочет
останавливаться на достигнутом, которому небезразлична личная жизнь, и который готов
пойти вместе с нами. Сразу нужно заметить, что
речь идет не об обязательном вступлении, а о
стве с организацией. Чтобы человек мог разобраться, что это за организация, что она из себя
представляет, каковы цели и задачи, кто в нее
входит и т.д. Гражданское предложение готовится в письменном виде по утверждению Исполкома и предоставляется одному человеку
лишь один раз. Решение остается за человеком.
6. Одной из пяти магистральных целей «Поступа» есть Возрождение и поддержание моральных, духовных и патриотических ценностей.
Первый шаг – создание Благотворительного
фонда «Славянский купол». Основные задачи: работа с детьми, лишенными родительской опеки и помощь одиноким престарелым
гражданам. На данный момент фонд зарегистрирован в Минюсте.
7. Деловой союз – объединение предпринимателей и предприятий для защиты и лоббирования своих экономических интересов, а
также продвижение своих товаров и услуг. На
данный момент Деловой союз находится в стадии создания. И несмотря на это, Деловой союз
уже представлен и работает в Экспертном со-
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Новини «Поступу»
• Вступили в «Поступ»: Турченко С.В. (рек. Костіна І.О.), Тітков О.Г., Коваленко В.В., Дмитраш В.О., Гарбузова Г.О., Іванюк В.О. та Юхно
В.М. Вийшов з організації Киселевський О.Ю.
Виключено з «Поступу»: Голованова О.С. через
незабезпечення та відсутність інформаційного
зв’язку з організацією; Мовчана Т.Д. та Махова
В.С. через регулярну несплату членських внесків. На 19.06.2008 в «Поступі» – 217 чоловік.
• На середу 25 червня призначені Загальні
збори громадської організації "Поступ". Присутність всіх членів організації особисто є
ОБОВ'ЯЗКОВОЮ.
• На середу 2 липня заплановано обговорення
підсумків Загальних зборів і планування конкретної діяльності по практичній реалізації
Громадянського руху (об'єднання об'єднань).
Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 9 липня запланований обмін думками по планування діяльності організації на наступний звітний рік. Запрошуються всі бажаючі.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Капустіна Наталія Іванівна (16 червня)
Клименко Наталія Ігорівна (16 червня)
Горелик Роман Абрамович (17 червня)
Щербина Тетяна Михайлівна (18 червня)
вете при комитете Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и
предпринимательства.
8. Газета «Поступинформ» располагает
собственным корреспондентом, аккредитованым при Верховной Раде, что дает возможность непосредственно отслеживать процесс
законотворчества. Кроме того, это дает дополнительные возможности выполнения им функций представителя в Верховной Раде. Его
основная задача – освещение деятельности
Верховной Рады в постоянной рубрике «Поступинформа».
9. За прошедший год Кредитным союзом
было выдано 80 кредитов на общую сумму 584

(Продолжение на стр. 2)
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СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ГОД
(Начало на стр. 1)
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
тыс. 303 грн. В прошлом году эта сумма соста- новых членов. На 1 января 2008 года общее ковила 311 тыс. 750 грн., то есть на 51% больше. личество пайщиков составило 130 человек.
Выросли также размеры выдаваемых кредитов:
больше половины всех выданных кредитов в Дмитрий Орлов,
член Совета «Поступа»
размере от 10 тыс.грн . и выше.
В 2007 году в «Поступ-кредит» вступило 25

ХТО МИ НА ДОРОЗІ?
Як анонсувалося раніше ("Поступінформ" №
233), редакція продовжує публікацію матеріалів
на тему культури поведінки на автошляхах. Газетні номери з даними публікаціями будуть направлятись особисто Міністру внутрішніх справ
України та до відповідних підрозділів
цього Міністерства
для
отримання
роз’яснень.
По суті. Всім водіям відома складна
ситуація з транспортним рухом по вулиці
Жилянській в районі
універмагу "Україна". На даний момент там відбувається капітальний ремонт вулиці. Для покращення руху даний відрізок дороги зробили з
двостороннім напрямком. По середині дороги
прокладено відокремлені від проїзної частини
трамвайні колії. 09 червня 2008 цього року о
16:30 год. на даному відрізку дороги мікроавтобус марки Volkswagen державний номерний знак

АА1886АВ виїхав на трамвайні колії при виконанні маневру об’їзду (див фото.). Рух на даному
відрізку був уповільнений, але це не дає підстави
певним водіям, які вважають себе "розумнішими" за інших порушувати правила. З нашого
погляду, водієм було порушено правила дорожнього руху (ст. 11.9). В
даній статті зазначено
наступне: "Забороняється виїжджати на
трамвайну колію зустрічного напрямку, відокремлені від проїзної
частини трамвайні колії
та розділювальну смугу."
Громадянський обов’язок кожного громадянина
дотримуватись встановлених Законів, правил та
норм поведінки. Якщо громадянин не достатньо
свідомий, то, на нашу думу, громадськість повинна вказати йому на його помилки.

Редакція

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Перелік членів організації, які в травні 2008 року зробили додаткові внески на розвиток
«Поступу» (всього 35 осіб, двоє з яких побажали не оприлюднювати свої прізвища).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ № 14 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП», ЩО
ВІДБУЛОСЯ 17 ЧЕРВНЯ 2008 РОКУ

На засіданні були присутні 19 член Виконкому (при кворумі 13).
Були відсутні з об'єктивних обставин: Дмитраш В., Єременко О., Іванова Т., Косарєв В.,
Соколов К. и Ткаченко І.
Відсутні без пояснення причин: Гриценок О.
Секретар засідання: Шевченко В.
Ведучий засідання: Твердохліб М.
На засіданні Виконкому були присутні: Рижков А. та Гарбузова Г.
На засіданні Виконкому було вирішено:
1. Рекомендувати Раді виключити Махова В. з організації за несплату членських внесків.
2. В рамках підготовки до майбутніх Загальних зборів громадської організації «Поступ» 25 червня 2008 року було вирішено:
- Визначити відповідальним за звуковий супровід Доненко Т.
- Визначити групу реєстрації в складі: Сірої А.,
Чиж Н., Замурій Л. та Іванової Т.
- Рекомендувати зборам кандидатуру Єременко О. як секретаря зборів.
- Видати додатковий тираж номерів газет
«Поступінформ» №237 та №238 для розповсюдження на Загальних зборах, відповідальним за додатковий тираж визначити
Сліпак Н.
Якщо з'являться охочі з числа непоступовців відвідати загальні збори організації
«Поступ», то запропонувати їм наперед подати заявку до Виконкому.
Якщо колишній член організації виявить бажання відвідати Загальні збори, а раніше,
при цьому, він вийшов з організації самостійно, то йому пропонується наперед подати заявку до Виконкому організації.
Наступне засідання Виконкому призначене
на вівторок 23 червня 2008 року.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
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