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ДИКТАТУРА ЗАКОНА

В среду 3 февраля состоялось
обсуждение результатов проведенной работы за последние два
месяца и планирование дальнейших действий на ближайшее
время по первому магистральному
направлению «Поступа» – «Диктатура закона».
В ходе обсуждения рассмотрены промежуточные итоги рассылки 305-го номер газеты
«Поступинформ» (с сопроводительным письмом) в адрес пяти фракций Верховного Совета
Украины, Комитета Верховного Совета по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией,
Президенту Украины, Премьер-министру, Министру внутренних дел и Совет национальной
безопасности и обороны. По результатам было
решено подготовить материал в «Поступинформ», а также развернутый материал на наш
портал ( www.postup.org.ua ), где должна быть в
хронологическом порядке изложена вся переписка между «Поступом» и органами государственной власти по вопросам коррупции в
системе МВД.

По итогам совместной работы с адвокатом
Каленюком А.В. по поводу правовой оценки сюжета о проблеме попрошайничества как бизнесе, с использованием детей и подростков,
было принято решение разместить данный материал на нашем поступовском портале.
Продолжается работа по систематизации «Гражданских дел». Также возникла необходимость подготовить рекомендации и разработать алгоритм
(«методические рекомендации»), по использованию ресурса «Поступа» членами организации для
защиты своих гражданский прав и интересов.
Кроме того, в связи с уже возникающей необходимостью внедрения в «Поступе» системы быстрого реагирования на ситуации, где необходимо
немедленное участие и вмешательство организации, принято решение начать сбор пожеланий и
предложений по созданию такой системы, а также
формированию соответствующей рабочей группы.

Кирилл Соколов, член Исполкома «Поступа», член группы направления «Диктатура Закона»

Есть нечто более сильное, чем все на свете войска: это идея, время которой пришло.
(Виктор Гюго, великий французский писатель, 1802 – 1885 гг.)

КОМУ ЦЕ ПОТРІБНО?
Ми неодноразово запрошували і запрошуємо членів організації до участі в тих чи інших
акціях та заходах, що проводяться ПОСТУПом.
Та наголошуємо на тому, що участь у різних заходах, що проводяться нашою організацією, є
абсолютно добровільною. При цьому були випадки, коли деякі члени організації погоджувалася на участь з таким виглядом, наче робили
послугу організації. Були такі, хто обіцяв, але так
і не виконував. Але кому більше потрібна участь
у спільних акціях? Відповідь на таке запитання
виникла сама собою з життя.
Зовсім недавно громадська організація ПОСТУП надавала характеристику на члена організації в суді.
Мало, що могла сказати про нього наша організація. Обмежилися констатацією фактів своєчасності сплати внесків, підтвердженням газети,
участю в загальних зборах, відвідувань трьох-чотирьох разів громадянських серед та участю на
демонстрації присвяченій Дню Перемоги. Ось і,
практично, все. І це при тому, що і суддя, і адвокат, а, особливо, прокурор, наполягали розповісти про підсудного більш докладніше. Про

його особисті якості, про те, що він КОНКРЕТНО
ЗРОБИВ в організації, а, особливо, по першому
напрямку (Диктатура Закону!). Всіх цікавили питання його КОНКРЕТНИХ ДІЙ, щоб встановити
детальніше, що він за людина. Уявіть собі, якщо
б на прохання суду охарактеризувати члена організації як людину, пояснити було нічого. Це означає, що людина жила своїм життям та майже
не приймала участі в житті організації, тільки внески сплачувала та підтверджувала газету. Та, відповідно, ніхто не міг би пояснити, чи є ця людина
врівноваженою, чи є ця людина толерантною, чи
є законослухняною і т. ін. Хоча такі оціночні характеристики комусь можуть коштувати водійського посвідчення, а комусь кількох років життя
позбавлення волі. Це в судових справах.
Але в нас частішають випадки, коли про людину цікавляться з приводу її працевлаштування
або для того, щоб вирішити, чи мати з нею ділові стосунки. А буває і так – щоб взагалі вирішити, чи мати з нею будь-яку справу!
Тож стає зрозумілим, що чим більше ми віддаємо організації, тим ефективніше організація
може відстоювати права та інтереси членів організації. І це не принцип ти мені - я тобі. Справа
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Новини «Поступу»
• На середу 10 лютого січня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку
«Сильна Економіка».
• На середу 17 лютого заплановано обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку «Активна Життєва Позиція».
• На середу 24 лютого обговорення подальшого розвитку напрямку «Активна Громадянська позиція».
• На середу 3 березня намічено провести ревізію програми «В єднанні – сила!» щодо її актуальності.
• На середу 10 березня заплановано обговорення
початку системного Піару організації «Поступ».
• На середу 17 березня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей».
• На середу 24 березня намічено обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку «Диктатура Закону».
Слідкуйте уважно за нашими повідомленнями, можливі зміни.
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
Вигівського Віталія Степановича (5 лютого)
Стрильчука Василя Олексійовича (6 лютого)
Бартецького Андрія Юрійовича (7 лютого)
Василевського Юрія Олександровича (9 лютого)
Цесаренко Ганну Володимирівну (11 лютого)
в тому, що організації буде ЩО сказати в потрібну мить.
І навіть якщо така мить настане один раз за
життя, про неї треба дбати. А тому пам’ятайте,
що час та сили, які ви вкладаєте в розвиток організації та держави, є вкладом у вашу особисту
захищеність. Чи може хтось дасть за себе гарантію, що ніколи не потрапить у скрутне становище, не захворіє сам або його близькі, не
залишиться один на один з бідою?!

Ігор Мотузка,
член Ради «Поступу»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА
Верховна Рада України перед
Новим 2010 роком порадувала
підприємців прийняттям нового
закону. 15 грудня 2009 року був прийнятий
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов
ведення бізнесу в Україні».
З метою створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу були внесені деякі
суттєві зміни до вже існуючих законів, а саме:
З 15 грудня 2009 року ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. Кабінет
Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може
обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей
строк не може бути меншим, ніж п'ять років
(нова редакція ч.4 ст.14 ЗУ «Про ліцензування
певних видів господарської діяльності»).
Ця умова поширюється на нововидані ліцензії, а строк дії ліцензій, які були отримані суб’єктами господарювання до 15 грудня 2009 року,
не продовжується.
З 15 грудня 2009 року у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний
(складений) капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної одній мінімальній заробітній платі, діючій на момент
створення товариства з обмеженою відповідальністю (нова редакція ч. 1 ст.52 ЗУ «Про господарські товариства»).

З 01.01.2010 розмір заробітної плати становить 869 грн. Тобто, розмір статутного (складеного) капіталу товариства має бути
більшим/дорівнювати 869 грн. В результаті це
призведе як до збільшення кількості ТОВ, так і
до збільшення роботи у податкових інспекторів,
бухгалтерів, аудиторів та юристів.
З 15 грудня 2009 року встановлено, що строк
видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом (нова ч. 5 ст.4 ЗУ «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності»).
Це означає, що на сьогодні встановлено чіткий строк видачі документів дозвільного характеру. Якщо суб’єкт господарювання подав заяву
та необхідні документи для отримання того чи
іншого дозволу, а протягом 10 днів не отримав
ні дозволу, ні відмови про надання дозволу, то
це означає, що суб’єкт господарювання має
право провадити певні дії щодо здійснення своєї
діяльності (підтвердженням подачі заяви та документів є копія опису прийнятих документів з
відміткою про дату прийняття).
Будьмо обізнаними в своїх правах та змінах
законодавства!

Підготувала Анна Лисаченко,
член Виконкому «Поступу»

Конституція – найвища юридична сила
Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних,
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених
законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть
участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.
Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що
об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності.
Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів.
Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках
встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.
Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у
правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.
Усі об'єднання громадян рівні перед законом.

Конституція України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 2), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 25 СІЧНЯ 2010 РОКУ

На засіданні були присутні 16 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Антонюк Ю.,
Гончарук О., Доненко Т., Іванова Т., Малиночка І.,
Соколов К., Солодкий С. та Шевченко В.
Відсутня без пояснення причин: Сліпак Н.
Секретар засідання – Лисаченко А.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
Присутні члени організації «Поступ»: Єлісеєва Г.,
Поліщук В.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету за грудень
2009 р. за звичайною схемою в межах поточних надходжень.
2. До наступного засідання Виконкому всім
членам Виконкому надати для Порталу організації «Поступ» свою фотографію і біографію.
Координатор – Л. Замурій.
3. Створити робочу групу з перегляду механізму Громадянських справ у складі: А.Лисаченко (координатор), В.Поліщука, І.Мотузки,
Т.Маслієвої та Д.Чубка. Групі внести зміни до
положення про Громадянські справи і підготувати відповідну статтю для газети «Поступінформ» до 22.02.2010.
4. Усім Представникам до 5 числа кожного місяця надавати інформацію з причин несплати
членських внесків своїми поступівцями.
5. Підготувати статтю про середній клас для
публікації в газеті «Поступінформ». Редакції
визначити виконавців. Термін написання статті
– до 22.02.2010.
6. Р.Когуту змінити норми щодо роботи на
сайті «Однокласники» з урахуванням невиконання норм тих членів Виконкому, хто не може
її виконати через незалежні від них причини.
7. Встановити норму для членів Виконкому на
групі «Поступ» сайту «Однокласники»: 5 днів
на тиждень, мінімум один пост в ідеологічних
темах.
Наступне засідання Виконкому призначено на
понеділок 8 лютого 2010 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
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