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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОСТУП» ИНФОРМИРУЕТ:
В общественной организации «Поступ» со- начинают объединять. Заметьте, под носом у
стоялось Гражданское слушание (Протокол «элиты» и без единой подачки с ее стороны!
№11) по теме:
На указанном Гражданском слушании, как и
предполагалось, мы столкнулись с трудностями.
МОДЕЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ГОСУДАРСТВА Эти трудности связаны с тем, что никто и никогда
не советовался с народом, по поводу того, в какой
В ходе Гражданского слушания были расс- стране ему жить. Конечно, раз об этом не говорили
мотрены основные качества нового Граждан- все время независимости нашего государства, то
ского государства. Именно такого государства, люди оказались во многом к этому не готовы.
которое необходимо людям, и которое намеНо ничего, медленно, со скрипом, мы и эту
рена построить наша организация вместе с ана- задачу начали разруливать!
логичными гражданскими структурами.
Ниже приводится Резолюция Гражданского
Уже сам факт того, что «Поступ» начал рассма- слушания. Это только начало. Нам предстоит
тривать этот вопрос говорит о зрелости организа- провести ряд аналогичных мероприятий, пока
ции. Наша организация полностью завершила этап из газопылевого облака неясности этого вопервоначального строительства. И теперь мы проса не прорисуются четкие очертания стройвплотную подобрались к тому, чтобы поставить во- ной модели нашего, народного Гражданского
прос в нашей стране так, как это нужно нам. А мы, государства. В котором будет удобно жить, в
это – обычные люди. Люди, которые живут своим первую очередь, именно среднему классу.
трудом, а не за дивиденды от своего капитала,
люди, которые живут за зарплату, а не за «ресурс».
РЕЗОЛЮЦИЯ:
Те люди, которые занимают обычные должности в
Гражданское государство – это государство,
различных сферах народного хозяйства, которые построенное на принципах исключительно интезанимаются малым или средним бизнесом, служат ресов граждан Украины. При этом должен собв армии или милиции на негенеральских должно- людаться баланс прав и обязанностей граждан.
стях. Учителя, врачи, и т.д. Короче, мы – это тот
Задачи, по которым в первую очередь необхосамый средний класс, голос которого всегда и в димо принять четкую позицию, и которые предпоЖизнь государства подобна потоку – она прекрасна, когда стремится вперед;
когда же поток останавливается, он превращается в лед или болото.
(Вильгельм Мюллер немецкий писатель, 1794 – 1827 гг.)
любой стране был и будет решающим. Но в нашей лагается рассмотреть на Гражданских слушаниях:
стране, благодаря социальным манипуляциям оли- определить необходимые права и обязангархии была сделана попытка представить дело ности граждан в Гражданском государстве;
так, что среднего класса в Украине вообще нет.
- отношение к собственности;
Это неправда. Есть! Есть и не только средний
- определить главные принципы социальной
класс, есть также уже и структуры, которые его политики;

НЕ ДАЙ БОГ, НО ДАВАЙТЕ ПРЕДСТАВИМ…
Чтобы отчетливо представить себя в какомлибо событии, психологи
иногда используют метод
«переживания» ситуации.
Как правило, это касается кризисных ситуаций, в которых требуется
сместить акцент боли, потери, на перспективу,
позитив, чтобы человек не потерялся в безысходности, а смог найти смысл жизни даже в
самых отчаянных случаях.
Давайте, используя этот метод, представим себе
исключительно форс-мажорную ситуацию – война.
Не дай Бог Украине эту беду, но никто не вправе
осудить нас за то, что мы думаем о том, как себя
спасать, если что… К чему я веду? К вопросу Кто

Новини «Поступу»
• В середу 10 грудня заплановано обговорити
поточний стан справ в напрямку встановлення
Диктатури Закону та намітити подальші кроки.
Під час заходу у форматі запитання-відповідь
планується інформаційна доповідь начальника 21
Державної нотаріальної контори – Рачок Р.М.
• На середу 17 грудня планується розглянути
стан розвитку напрямку «Сильна економіка, орієнотована на мале та середнє підприємництво».
• 24 грудня планується провести обмін думками щодо підсумків діяльності громадської
організації «Поступ» за 2008 рік.
• 31.12.2008 та 07.01.2009 – Новорічні свята
(вихідні).
• 14 січня 2009 р. заплановано обговорити основні завдання діяльності «Поступу» на 2009 рік.
Заходи по середах відбуваються о 19-00
за адресою: вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57/3, товариство
«Знання», кімн. 317 (біля ст. м. «Республіканський стадіон»)
Афоризм от юридической фирмы «З.Е.В.С.»
Верьте людям на слово, заверенное
подписью и печатью.
Тел.: 332-7686; 332-7696; (068) 352-3211
Е-mail: zevs.consult@gmail.com

- определить принципы внешней политики.
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ!
СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!
СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!
остается в стороне во многих жизненно важных вопросах – природные катаклизмы, взрывы газа в
жилых домах, взрывы захороненных боеприпасов.
По большому счету причина в нем самом – бесконтрольная вырубка леса, вывоз камня с берегов
горных рек, запущенные, вышедшие из строя газовые сети, бесхозные, брошенные боеприпасы,
не подписанные международные договора, бездействующая Конституция. И люди.… Зачем нужно
государство, которое не заботится о своих людях?
Неужели только для того, чтобы они работали на
его, так называемую «элиту»?
Давайте не будем бояться смотреть правде в
глаза. Мы должны понимать на кого рассчитывать
«если что» и где искать защиты. Поэтому мы
будем стремиться и дальше к воплощению поступовского принципа «Сильная личность – сильная организация - сильное государство» в жизнь!

осмелится принять на себя обязательства выполнять Конституцию и защищать граждан Украины?
Впрочем, это касается не только военных действий,
но и стихийных, и социальных бедствий.
Привела меня к этому вопросу ситуация с захваченным пиратами судном «Фаина». Это микроаналог войны. Да, государство не ведет переговоры с
пиратами, но оно обязано защищать своих граждан. И для этого существует ряд способов, а в подобных случаях годятся и нестандартные.
Государство обязано, на мой взгляд, создать такие
условия (экономические, например) для владельцев судна, которые заставят его принять меры для
освобождения заложников. Пираты, те же террористы. А как поступает государство с террористами?
Мы вправе и мы должны рассуждать на эту тему.
Мы не должны привыкать к тому, что государство Наталья Сергиенко, член «Поступа»
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РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
Народження:
24.04.1997 року з метою
зміцнення національної безпеки держави, забезпечення
належного захисту конституційних прав і свобод людини і
громадянина, посилення боротьби зі злочинністю, особливо з її організованими
формами Президент України Кучма Л.Д підписав
Указ «Про Національне бюро розслідувань України».
Подальша доля:
15.03.2005 Президент України Ющенко В.А.
підписав Указ «Про робочу групу з розроблення
концепції утворення та організації діяльності Національного бюро розслідувань України».
06.08.2008 Президент України Ющенко В.А.
підписав Указ «Про ліквідацію деяких допоміжних органів і служб, утворених Президентом
України» яким ліквідував робочу групу з розроблення концепції утворення та організації діяльності Національного бюро розслідувань України.
При цьому саме бюро не скасовано, а лише не
потрібна Концепція утворення та організації.
Ідея створення Національного бюро розслідувань
України полягала в об’єднанні всіх органів, які провадять досудове слідство під одним дахом з єдиною
методологією. Оскільки органи, що провадять попереднє слідство як на той момент так і тепер розкидані де тільки можливо: і в Прокуратурі, і в міліції,
і в податковій міліції, і СБУ і хтозна ще де.
Проте ця гарна ідея залишилася в історії лише
кількома Указами Президента. Але чому?
Відповідь криється в самому першому Указі в
наступних словах «Національне бюро розслідувань України очолює Директор, якого призначає

на посаду Президент України за поданням
Прем'єр-міністра України. Повноваження Директора припиняє Президент України».
Отже гарна на перший погляд ідея була ще
одним важелем впливу Президента, а не Закону. І нині чинного Президента мабуть влаштовує наявність такого органу без чіткої
методології утворення та організації роботи.
Крім того, жоден з органів, що мають в своєму
складі слідчі підрозділи не згодні залишитися без
такого могутнього важеля впливу на конкурентів,
підлеглих та і просто неугодних. Адже не дарма
кажуть «була б людина, а стаття знайдеться». І
тому багато прикладів порушення кримінальних
справ за принципом доцільності (політичної або
політичної, а бо ще гірше політичної). На жаль
останнім часом єдиним рушієм є доцільність.
Ситуація з Національним бюро poзслiдyвaнь
Укpaїни є яскpaвим прикладом того, що спoчaткy тpeба формyвaти стpaтeгiю poзвитку, а
вже потім створювати систему opгaнів для її
peaлiзaцiї, а не навпаки!

Ігор Мотузка, член Виконкому,
представник «Поступу»
у Верховній Раді України
«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Поріцьку Олександру Володимирівну (5 грудня)
О Джонга Сока (5 грудня)
Левандовського Валерія Володимировича (9 грудня)
Нестеренка Олександра Анатолійович (9 грудня)
Воронцову Наталію Володимирівну (10 грудня)

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Перелік членів організації, які у листопаді 2008 року зробили додаткові внески на розвиток «Поступу» (всього 46 осіб, троє з них побажали не оприлюднювати свої прізвища).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ №27 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП», ЯКЕ
ВІДБУЛОСЬ 1 ГРУДНЯ 2008 РОКУ

На засіданні були присутні 19 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Когут Р., Гончарук О. та Доненко Т.
Відсутні без попередження: Сліпак Н.
Секретар засідання – Ткаченко І.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому були присутні члени
організації «Поступ»: Гутарін Я., Сівач А. та
Стьоганцева Т.
На засіданні Виконкому № 27 вирішено:
1. Розподілити бюджет за жовтень за звичайною
схемою: 1:1:1,5 в межах поточних надходжень.
2. Запропонувати колишньому члену організації Д. Кочерзі залишити закриту групу «Поступ»
на сайті «Однокласники» до моменту, поки
вона не буде перетворена на відкриту.
3. Підготувати та внести на затвердження норму
в Положення про Виконком громадської організації «Поступ» про відповідальність членів Виконкому за невиконання завдань, які були перед ним
поставлені. Пропонується ввести такі види стягнень: попередження, виключення з Виконкому,
виключення із громадської організації «Поступ».
4. Установити стратегічну мету розвитку «Віртуального «Поступу» та газети «Поступінформ»:
протягом року вийти на рівень контрольованого
розсилання та одержання (електронною поштою) газети не менш ніж 10000 непоступівських адресатів. У строк до наступного засідання
Виконкому, запропонувати кожному члену Виконкому висловити свої думки щодо досягнення
поставленого завдання. Відповідальною за збір
та опрацювання думок визначити Ткаченко І.
5. Оголосити зауваження керівнику групи «Віртуального Поступу» Когуту Р. у зв'язку з фактичним
невиконанням завдання щодо керівництва групою та підготовки на розгляд Виконкому уточненого плану розвитку «Віртуального «Поступу».
Запропонувати виконати зазначене завдання
до наступного засідання Виконкому. Рішення
щодо пункту 5 ухвалено більшістю голосів: «за»
–- 16, «проти» – 2, «утримались» – 1.
Наступне засідання Виконкому призначено на
понеділок 15 грудня 2008 р.
УВАГА: кожному члену організації, за бажанням, також пропонується висловити
свою думку щодо того, як наша організація буде досягати стратегічного завдання: вийти на рівень 10000
відправлення й одержання газети «Поступінформ» електронною поштою.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

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