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За Громадянську Державу!

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ,
ИЛИ ЕСТЬ ЛИ У НАС ПЛАН?
Одним из текущих заданий направления «Сильная экономика»
было изучение программ экономического развития Украины. Рабочей группой было направленно
письмо в Министерство экономики Украины с
просьбой предоставить перечень действующих
программ экономического развития. Нам стало
известно из ответа, что в Украине действуют такие
программы: «Ежегодная Государственная программа экономического и социального развития
Украины», «Преодоление влияния мирового финансово-экономического кризиса и поступательное развитие», «Украина 2020: стратегия
национальной модернизации». Найти эти программы в интернете на сайте, который был указан
в ответе Минэкономики, оказалась не просто, но
всё же удалось. Изучив все указанные программы, можно сделать такой вывод: «СПЛОШНАЯ ВОДА!». Но давайте по порядку…
1. «Ежегодная Государственная программа экономического и социального
развития Украины»
Принципиальным моментом есть, то, что программа утверждается только после принятия Бюджета государства. Так как бюджет нашей страны

Государственной программы экономического и социального развития Украины: «Розроблення та
впровадження у навчальний процес обов’язкових
спецкурсів з вивчення учнями загальноосвітніх навчальних закладів положень чинного антикорупційного законодавства, правових підстав і порядку
притягнення осіб до відповідальності за його порушення» – как школьники будут разбираться в том,
в чем не могут разобраться опытные юристы?
2. «Преодоление влияния мирового
финансово-экономического кризиса и
поступательное развитие»
Данная программа была утверждена Кабинетом министров Украины в 2008 году и действует
по сей день. В программе выделены пять основных приоритетов: макроэкономическая стабилизация, не допуск снижения уровня жизни
населения, развитие предпринимательства,
стимулирования инвестиционной деятельности,
поддержка реального сектора экономики. Исходя из того что программа действует уже почти
два года, то можно говорить уже о результатах
работы. Но как всегда есть вездесущее «но»…
В налоговой политике предусмотрены следующие изменения:

Главная цель капитала – не добыть как можно больше денег, а добиться того,
чтобы деньги вели к улучшению жизни.
(Генри Форд, американский промышленник, 1863 – 1947 гг.)

Конституція – найвища юридична сила
Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та
органів місцевого самоврядування обмежується законом.
Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.
Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та
усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Конституція України
ещё до сих пор не принят, эту программу можно
считать только проектом. Из 104 страниц формата
А4, можно выделить такие основные моменты, которые касаются малого и среднего бизнеса: 1) поднимаются ставки акцизного сбора, 2) уменьшение
налогов и сборов на местном уровне, 3) введение
налога на недвижимость, 4) изменения в таможенном налогообложении, а именно недопущение тарифных льгот и преференций по отраслевым
принципом. Из такого количества «макулатуры» не
было не одного реального действия, ни одного четкого указания «как это сделать».
Чего стоит, например, пункт плана из Ежегодной

1) отмена малоэффективных налогов и сборов, переориентация налоговой нагрузки с прямых на непрямые, из менее зажиточных слоев
населения на более зажиточные;
2) отмена сбора в Государственный инновационный фонд и Фонд по ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы (скажу, как предприниматель с 5-летним стажем, такой сбор я никогда
не платила; так что же «они» отменили?);
3) введение единого социального взноса
(срок выполнения указан - 2010 год);
4) введение упрощенного механизма реги(Продолжение на стр. 2)
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Новини «Поступу»
• 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».
• На середу 31 березня січня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку
«Сильна Економіка».
• На 7 квітня планується обговорення подальшого розвитку напрямку «Активна Життєва позиція».
• На 14 квітня планується проведення Загальних зборів кредитної спілки «ПоступКредит».
• На 21 квітня планується обмін думками
щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку «Активна Громадянська Позиція».
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
Корнієнко Марію Миколаївну (26 лютого)
Русова Анатолія Георгійовича (26 лютого)
Костенка Тараса Вікторовича (1 березня)
Онищенка Євгена Вікторовича (3 березня)

ВНИМАНИЕ!
13 марта (суббота) в рамках проекта «Золотое
кольцо «Поступа» планируется однодневная
поездка на черкасчину: г. Черкассы, с. Суботов, г. Чигирин. Поездка чартерная, минимальное количество участников 18 человек.
Стоимость на 1 чел. – 150 грн. (стоимость
проезда). Организатор – Ирина Ткаченко, т.
093 824-72-74.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ,
ИЛИ ЕСТЬ ЛИ У НАС ПЛАН?
страции юридических и физических лиц (изменения в закон вступили с начала 2010 года (Поступинформ №322), наверное, единственное,
что было сделано).
5) повышение ставок земельного налога.
Других действий для решения проблем в
предпринимательской среде не предусмотрено.
3. «Украина 2020: стратегия национальной модернизации». Программа не
утверждена и является проектом
Этот документ содержит стратегические моменты развитие государства, но главным можно
выделить то, что правительство разделяет два
основных этапа развития – с 2009 по 2012 год,
2013 – 2020 гг. Самое интересное, то, что в
первом этапе «они» преодолеют кризис, а во
втором будут, увеличивается показатели ВВП.
Может быть, кото-то скажет, как это все будет
происходить? Из всех программ нет ни единого
четкого действия для преодоления кризиса. Как
правительство может работать без четкого плана?
И как слова типа «содействовать», «разработка

(Начало на стр. 1)

предложений», «осуществление мониторинга» и
т.д. могут побуждать к активным действиям? Да и
как можно что-то менять, когда важнейший показатель доли малого и среднего бизнеса в валовом
внутреннем продукте не расчитывается и не мониторится. По введению этого показателя «Поступом»
уже больше года ведется активная работа с государственными органами, но пока безрезультатно.
Главной задачей поступовского направления
«Сильная экономика» есть создание и обеспечение
выполнения Национальной программы экономического развития Украины, и мы видим эту задачу
в выработке конкретных целей и конкретных шагов
для их достижения. Одна из основных целей уже
определена – это достижение доли в валовом
внутреннем продукте малого и среднего бизнеса
на уровне не ниже 70%, доли государственного
сектора на уровне 25% и крупного частного капитала не более 5%.

Александра Еременко,
член Исполкома «Поступа»

ПРО ЦЕНТРИ АКТИВНОСТІ ПОСТУПУ
Центр активності – звучить досить голосно, а що це таке насправді? З чим «його їдять»?
Перш за все, це люди, яким не байдуже те чи інше
питання. Це люди, які виявили бажання, знайшли
вільний час займатись його вирішенням. Саме такі
питання і трансформувались у напрямки діяльності
громадської організації «Поступ». Одні більш значущі,
інші менш розвинені, але вони вже працюють…
Ви всі їх вже знаєте – це 5 основних напрямків діяльності організації:
1-й напрямок «Диктатура Закону»;
2-й напрямок «Сильна Економіка, орієнтована
на малий та середній бізнес»;
3-й напрямок «Активна Життєва Позиція»;
4-й напрямок «Активна Громадянська Позиція»;
5-й напрямок «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».
А також ті, які виникли самостійно або в межах основних напрямків, а потреба розвитку змусила їх виокремити: тижневик «Поступінформ», кредитна спілка
«Поступ-Кредит», благодійний фонд «Слов’янський
купол», «Віртуальний Поступ», Діловий Союз України,
юридична фірма «З.Е.В.С.», проект «10 000».
Як все починається?
Дуже просто – виникає досить конкретне питання
у будь-кого із членів організації. Отже є людина, яка
готова цим питанням займатись, розвивати його,

шукати собі однодумців. Далі все просто:
– формується команда, адже без людей нічого не буває;
– визначається коло завдань, формується поточний план роботи;
– визначаються терміни виконання та відповідальні особи;
– проводяться тематичні середи, на яких підбиваються проміжні та остаточні підсумки.
Звичайно в діяльності «центру активності» активну учать бере Виконком: затвердження планів, розгляд проблемних питань, зв'язок із
членами організації, загальна координація діяльності «центрів» та узгодження з діяльністю
самої організації і таке інше.
Як правило, керівник «центру активності» є
членом Виконкому, але не обов’язково. Це дає
йому можливість більш оперативно і дієвіше вирішувати поточні питання діяльності центру.
Хотілося б ще раз наголосити, що ніщо і ні
звідки само не з’являється, ніщо само по собі
не вирішується і не зникає.
Вже на сьогоднішній день відчувається кадровий
«голод», відчувається не стільки брак ідей, як нестача людей, які готові самі змінювати своє життя.
Так, «Поступ» працює «на ініціативі»; так,
немає достатнього фінансування. Звичайно, за
гроші все можна зробити набагато швидше, але,

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 4), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 22 ЛЮТОГО 2010 РОКУ

На засіданні були присутні 21 член Виконкому
(при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гончарук О.,
Доненко Т., Костін І. та Сліпак Н.
Секретар засідання – Антонюк Ю.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
Присутній член «Поступу» – Кравченко О.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету організації за
січень 2010 року за звичайною схемою в
межах поточних надходжень.
2. До 9 березня підготувати роз’яснювальну статтю
в газету «Поступінформ» щодо проекту нової схеми
фінансування організації «Поступ». Після публікації
статті провести серед усіх членів організації ОПИТУВАННЯ щодо проекту нової системи фінансування. Відповідальні: група підготовки проекту
схеми фінансування, координатор О. Нестеренко.
3. Перенести на наступне засідання Виконкому
питання щодо обговорення внутрішньоорганізаційної системи екстреного реагування на можливі
форс-мажорні ситуації з членами організації.
4. Закрити Громадянські справи: «Справа
Н.Воронцової», «Справа В.Плужника» і
«Справа щодо реклами у метро».
Наступне засідання Виконкому призначено на
вівторок 9 березня 2010 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

ОГОЛОШЕННЯ
За кошти норвезького гранту в період з
01.03.2010 по 01.05.2010 для колишніх військовослужбовців та членів їх сімей, а також
військовослужбовців Збройних сил, МЧС, СБУ,
прикордонних та внутрішніх військ, міліції, що
звільняються зі служби в 2010р. проводиться
підвищення кваліфікації та перепідготовка за
спеціальністю «Страховий бізнес».
Заняття проводяться у вечірній час на базі
Київського національного університету ім.
Т.Г.Шевченко. За результатами навчання слухачі отримують свідоцтво державного зразка.
Додаткову інформацію можна отримати за т.
(066) 615-48-12, Микола Іванович.
на мою думку, у нас є найголовніше – незалежність, можливість робити те, що ти хочеш, що
вважаєш правильним, потрібним.

Руслан Зубишен,
член Виконкому «Поступу»

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