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НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОСТУПА»:

За Громадянську Державу!

ДИКТАТУРА ЗАКОНА

В одну из недавних
сред состоялось очередное плановое заседание
группы по направлению
«Диктатура Закона».
За прошедший период
мы имеем следующие
результаты
работы
группы.
Проведено ряд встреч с представителями Совета национальной безопасности и обороны, а
также представителями всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция»
по вопросам создания Общественного комитета
для взаимодействия с государственными силовыми структурами.
Направлено письмо-запрос Министерство
внутренних дел о предоставлении списка лиц из
числа сотрудников МВД, которые были привлечены к административной ответственности за
коррупционные действия и продолжают работать в органах МВД.
Изучена деятельность общественных организаций «Комитет по борьбе с коррупцией в органах
государственной власти, правоохранительных ор-

ганах, прокуратуре и судах» и «Национальный комитет по борьбе с коррупцией».
По итогу заседания приняты следующие решения:
Направить письмо в адрес Главного управления МВД Украины в г.Киеве по поводу отсутствия
ответа в течение двух месяцев о принятии или непринятии представителей «Поступа» в Общественный совет при ГУ МВД Украины в г.Киеве.
Провести инвентаризацию общественных
структур, действующих в сфере борьбы с коррупцией, изучить их деятельность для объединения общих усилий.
Провести ряд встреч с представителями других общественных организаций с целью создания Общественного комитета по работе с
силовыми структурами по преодолению коррупции и наведения порядка.
Информация о результатах деятельности направления будет размещена на поступовском
портале и озвучена на плановой среде, посвященной направлению«Диктатура Закона».

Кирилл Соколов,
член Исполкома «Поступа»

Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для данного общества. (Жан Жак Руссо, французский философ, писатель,
1712 – 1778 гг.)

ЗМІНИ У АНТИКОРУПЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
Законом України «Про
засади запобігання та
протидії корупції» від
11.06.2009 № 1506-VI запроваджено новацію в
чинному законодавстві.
Так, суб’єктами відповідальності за корупційні
правопорушення будуть
фізичні особи у разі одержання від них посадовими особами чи за їх участю іншими особами
неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 цього ж Закону
особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційне
правопорушення, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня набрання рішенням суду законної сили, якщо інше
не передбачено законом.
Однак, на сьогоднішній день зміни до Кодексу
законів про працю України з цього приводу не
внесені.

Законом України «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» від 11.06.2009 № 1507-VI
встановлюється, що юридична особа буде
нести відповідальність, встановлену цим Законом, за вчинення від її імені та в її інтересах керівником такої юридичної особи, її
засновником, учасником чи іншою уповноваженою особою самостійно або у співучасті
будь-якого із злочинів, передбачених статтею
209, частиною першою або другою статей 2354, 235-5, статтями 364, 365, 368, 369 і 376 Кримінального кодексу України.
Зокрема, на юридичних осіб судом можуть
бути накладені такі види стягнень як штраф, заборона займатись певним видом діяльності,
конфіскація майна, ліквідація юридичної особи.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від
11.06.2009 № 1508-VI внесено зміни до Кримінально-процесуального, Кримінального кодек-
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Новини «Поступу»
• На середу 26 серпня заплановано проведення
доповіді (у форматі семінару) голови Ліберальної партії України – П.Циганка на тему: «Як працює система виборів в Україні на практиці?».
• На середу 2 вересня заплановано проведення відкритого засідання Виконавчого комітету громадської організації «Поступ».
• На середу 9 вересня заплановано обмін
думками щодо поточного стану справ в розвитку напрямку Активна Громадянська Позиція: презентація Комітету Громадянського
Контролю.
• На середу 16 вересня заплановано обговорення стану справ в розвитку напрямку Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей.
• На середу 23 вересня заплановано обговорення подальших кроків в розвитку напрямку
Диктатура Закону.
• На середу 30 вересня заплановано обмін
думками щодо поточного стану справ в розвитку напрямку Сильна Економіка.
Заходи по середах відбуваються
о 19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3,
товариство «Знання», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Гоголь Світлану Миколаївну (16 серпня)
Лиманську Ганну Сергіївну (17 серпня)
Бєлова Максима Юрійовича (18 серпня)
Ященка Юрія Михайловича (19 серпня)
сів та Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Так, наприклад, Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено главою
15-Б «Корупційні адміністративні правопорушення», Кримінальний кодекс України доповнено розділом VII-А «Злочини у сфері службової
діяльності в юридичних особах приватного
права та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» і т. д.

Підготував Андрій Гайченко,
член «Поступу»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Перелік членів організації, які у липні 2009 року зробили додаткові внески на розвиток «Поступу» (всього 47 осіб, одна з них побажала
не оприлюднювати своє прізвище).

МНЕНИЯ
ПОСТУПОВЦЕВ
Роман Когут,
член ради «Поступу»
«Поступ» для виконання своєї
місії повинен стати масовою організацію, яка вже сьогодні об’єднує свідомих громадян – представників
середніх верств населення. Україні і «Поступу»
потрібні фахівці, які будуть згуртовані не перспективою одержання матеріального збагачення, а спільною ідеєю побудови в Україні
громадянської держави. Тільки така команда
здатна на докорінні зміни як у суспільному та
політичному житті країни.

ЗАЧЕМ «ПОСТУПУ» НАРАЩИВАТЬ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ?
Юрий Антонюк,
член Исполкома «Поступа»
«Поступ» устроен так, что ни
один важный вопрос невозможно
решить без участия его членов и
без учета их мнения. И чем этих мнений (возможностей, контактов) больше, тем качественней
будет
решаться
любой,
как
организационный, так и личный вопрос каждого
отдельно взятого поступовца. Таким образом,
чем больше у нас будет представителей из разных сфер, тем представительней и мощней
будет все поступовское движение, и тем более

взвешенные решения будут приниматься. Нам
нужны люди разные: и бизнесмены, и педагоги,
и медики, и представители научных кругов и силовых структур. Все те граждане, которые понимают и знают, что может случиться с нашей
страной и всеми нами, если сидеть, сложа руки,
а не объединятся уже сегодня во имя построения сильного государства на принципах социальной справедливости и гражданской
ответственности.

Опрос провела Наталья Чиж,
член Исполкома «Поступа»

МНЕНИЯ
ПОСТУПОВЦЕВ
Наша цель: посторение сильного государства. Чтобы построить такое го- «Активной Гражданской Позиции», понятие «гражданина» и какими метосударство, нам нужны люди с активной гражданской позицией. Редакция дами нужно поднимать уровень гражданской активности населения?
решила узнать мнение у членов «Поступа», что они вкладывают в понятие

АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Евгений Лукашенко,
обходимо разъяснять и привлекать к нашему
член «Поступа»
гражданскому движению.
Активная Гражданская Позиция –
участие в общественно-политичеНаталья Клименко,
ской жизни страны: референдумы,
член «Поступа»
выборы и т.д. Быть в курсе общеАГП – это если человек не проственно-политических событий в государстве.
ходит мимо. Мимо лежащего на
Гражданин – законопослушный человек.
земле человека, мимо хамства чиЧтобы сделать людей более активными, не- новника и наглого обмана продавцов, мимо на-

рушений какого-либо из гражданских прав человека. Неравнодушие, если одним словом.
Гражданин – это активный член общества государства, в котором он живет.
Воспитать новое поколение. Кстати, я уверена,
что все дети поступовцев вырастут именно такими
людьми – с активной гражданской позицией!
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