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За Громадянську Державу!

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Никто не сможет тебя унизить
6. свобода слова и печати, независимость
без твоего молчаливого на то средств массовой информации;
согласия.
7. невмешательство государства в частную
А.Э.Рузвельт жизнь граждан, их взаимные обязанности и
ответственность;
Правовое государство — это государство, в
8. классовый мир, партнёрство и националькотором созданы условия для наиболее полного ное согласие.
обеспечения прав и свобод гражданина путем
Каждый из нас без сомнения ощущает, что
законодательного контроля политической вла- положение дел в Украине далеко от идеального.
сти в целях недопущения злоупотреблений. Со- На мой взгляд, половина этих положений, как
циальную основу правового государства минимум извращена, а как максимум – недосоставляет саморегулирующееся гражданское стижима при существующей ситуации в стране.
общество, которое объединяет свободных граж- В наших условиях гражданское общество – это
дан - носителей общественного прогресса.
некий противовес власти в обществе, это гориВопросы правового государства стали модной зонтальная система многообразных связей и от«фишкой» политиков всех уровней и сословий. Это ношений гражданских движений, объединений,
неудивительно, т.к. идея правового государства при- союзов и коллективов. Эти связи основаны исемлема для всех слоев населения, и это преимуще- ключительно на равенстве, личной инициативе
ство активно используется политтехнологами для и финансовой самостоятельности.
вспахивания электорального поля. В то же время
Будем откровенными, у нас никто не отбирал
умело «замыливается» тот факт, что без граждан- права на контроль существующей власти. Но обяского общества о создании правового государства зательным условием для осуществления этого
не может мечтать даже самая продвинутая нация. И контроля является наше собственное желание и
вот в этих понятиях я и предлагаю разобраться.
намерение. Главные препятствия для создания
В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях, и в речах. В стране, где нет
порядка, будь смел в действиях, но осмотрителен в речах.
(Конфуций, китайский философ, 551 – 479 гг. до н. э.)

Конституція – найвища юридична сила
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє
розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне
благополуччя.

Формирование и развитие гражданского общества занимает несколько веков. Этот процесс
не завершен ни в нашей стране, ни в какой либо
другой, ни в мировом масштабе.
В основе любого гражданского общества
лежит ряд следующих идей и принципов:
1. экономическая свобода и многообразие
форм собственности;
2. безусловное признание и защита естественных прав и свобод человека и гражданина;
3. легитимность и демократический характер
власти;
4. равенство всех пред законом и правосудием;
5. политический и идеологический плюрализм, наличие легальной оппозиции;
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Новини «Поступу»
• 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 «Поступ-Кредит».
• 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
Гладченко Оксану Петрівну (12 березня)
Меншуткіну Ольгу Михайлівну (12 березня)
Клебанівського Сергія Володимировича (13 березня)
нашем случае – это работа в Исполкоме, участие
в гражданских средах, работе пяти магистральных направлений, в работе в социальной сети
«Одноклассники»). Мир начинается с тебя.
Только взяв ответственность на себя, за то, что
происходит в твоем доме, на твоей улице, в
твоем городе и в твоей стране, можно получить
шанс на изменения к лучшему. В противном случае мы все обречены на кухонно-пивные споры и
досадное чувство беспомощности перед властьимущими. Традиционно, лидеры – личности с
активной жизненной позицией – представлены
1-5% популяции. Очень хочется верить, что каждый поступовец находится именно в их числе.
Правами мы наделяем себя сами. Права для
нас – это обязанности для власти!

Конституція України
гражданского общества – это позиция «маленького человека», банальное равнодушие и перекладывание ответственности на тех, кто «все за
нас давно решил». Именно равнодушные люди,
отвернувшись от власти, поругивая ее и не предпринимая никаких действий, позволяют власти
насиловать общество и жить ради себя.
Власть всегда участвует в формировании
нашей среды обитания. Именно поэтому каждый из нас, занимая активную, отстраненную
или, что хуже всего, равнодушную позицию,
формирует собственную среду.
Единственно правильным выбором каждого Инна Малиночка, член Исполкома
человека для формирования гражданского госу- «Поступа», координатор PRдарства является активная жизненная позиция (в направления организации
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ЗАБОРОНЕНО ПИТИ ПИВО ТА ПАЛИТИ
В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ!
21 січня 2010 р. набрав чинності новий Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обмеження споживання і продажу
пива та слабоалкогольних напоїв».
Даний закон обмежує споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів. Безпосередньо
забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у закладах охорони здоров’я, у навчальних та
освітньо-виховних закладах, у закритих спортивних
спорудах (крім пива у пластиковій тарі), у ліфтах і таксофонах, на дитячих та спортивних майданчиках, у
приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.
У випадку порушення, Кодексом про адміністративні правопорушення (ст. 178) передбачено
попередження або накладення штрафу 17-85 грн.
Забороняється куріння тютюнових виробів у
ліфтах та таксофонах, у закладах охорони здоров’я, у навальних та освітньо-виховних закладах, на дитячих та спортивних майданчиках, у
під’їздах жилих будинків, у підземних переходах, у громадському транспорті (включаючи
транспорт міжнародного сполучення).
Крім спеціально відведених місць, забороняється куріння тютюнових виробів у закладах громадського харчування, у приміщеннях органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, у приміщеннях органів культури, у приміщеннях закритих спортивних споруд, у
приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності.
У місцях та закладах, де куріння заборонено,
має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння

та тексту такого змісту: «Куріння заборонено!».
У спеціально відведених для куріння місцях
розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту
такого змісту: «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!».
Необладнання спеціально відведених для куріння місць та нерозміщення наочної інформації,
тягне за собою накладення штрафу в розмірі 3400
гривень. А стягнення стосовно куріння в заборонених місцях в законодавстві відсутнє! Тому і по
сьогодні курці палять де їм забажається!
Також законом забороняється продаж пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних
напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я,
приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а
також у відповідних відділах (секціях) універсальних
торговельних організацій, у закритих спортивних
спорудах (крім пива у пластиковій тарі), з торгових
автоматів, на полицях самообслуговування (крім
тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива), поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар), у споживчих упаковках,
що містять менш як 20 сигарет, з рук, у невизначених для цього місцях торгівлі.
Забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби.
Порушення даних вимог тягне за собою накладення штрафу в розмірі 6800 гривень.

Підготувала Анна Лисаченко,
член Виконкому «Поступу»,
юрист ТОВ «З.Е.В.С.»

ПРИГЛАШЕНИЕ
на учебный семинар «Стратегии уверенных побед» (тайны древних китайских учений). Дата: 16
марта 2010 г. Начало в 19.00. Адрес: г.Киев, Попудренко 52, ауд. 204 (ст.м. «Черниговская»).
Предварительная запись по тел.: 390-16-14.
МНЕНИЕ
ПОСТУПОВЦЕВ
Виталий Дмитраш,
член «Поступа»
Если рассматривается тематика,
непосредственно коснувшаяся назревшей проблемы на данном этапе
твоей жизни, то ты сможешь узнать,

ПОСТУПОВСКИЕ СРЕДЫ
как её решить, а по поводу глобальной пользы – информативность, то есть из этих мероприятий извлекаешь обозревательную информацию.

Подготовила Ирина Ткаченко,
член Исполкома «Поступа»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 5), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 9 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ

На засіданні були присутні 18 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Доненко Т.,
Малиночка І., Мотузка І. та Чубко Д.
Відсутні без пояснення причин: Гончарук О. та
Сліпак Н.
Секретар засідання – Маслієва Т.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
Присутній член «Поступу» – Кравченко О.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Ввести до складу Виконавчого комітету організації «Поступ» О.Кравченка.
2. Затвердити розподіл бюджету організації за
лютий 2010 року за звичайною схемою в
межах поточних надходжень.
3. Провести ОПИТУВАННЯ щодо участі дітей
членів організації «Поступ» у конкурсі дитячого
малюнка та спонсорської участі. Відповідальні
– С. Солодкий і Т. Маслієва.
4. Почати підготовку до святкування Дня Перемоги (9 травня). На наступному засіданні
Виконкому заслухати відповідального координатора (Чиж Н.) щодо конкретних пропозицій
з проведення заходу.
5. Розширити завдання з перегляду положення про Громадянські справи. Систематизувати та розробити систему захисту інтересів
членів організації «Поступ». Координатор групи
– Лисаченко А. Учасники групи: Кравченко О.,
Коровська О. (за згодою), Маслієва Т., Мотузка І., Поліщук В. та Чубко Д.
6. Запропонувати Редакції газети «Поступінформ» підготувати статтю для 328-го номера
газети про основні підсумки роботи організації «Поступ» у соціальній мережі «Однокласники» за перші три місяці роботи.
7. До 18-го березня провести збір пропозицій
членів Виконкому пропозицій щодо залучення
всіх членів організації «Поступ» до практичної
діяльності у всіх центрах активності організації.
Відповідальна – Гриценок О.
Наступне засідання Виконкому призначено на
понеділок 22 березня 2010 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

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