Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!
Газета видається з вересня 2003 року

15.04.2010 – 22.04.2010

За Громадянську Державу!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
WWW.POSTUP.ORG.UA

«ПОСТУП-КЛАССНИКИ»
Итак, еще месяц присутствия
нашей организации на «Одноклассниках». Что сдвинулось, что
получилось и что – плохо? Об этом коротко и по
порядку.
Задачи, поставленные нами в самом начале работы, остаются прежними – собрать вокруг себя в
виртуальном пространстве людей, близких нам по
духу, гражданским и жизненным позициям. Итого,
на сегодняшний день:
1. Мы приглашаем новых людей и продолжаем исключать из группы тех, кто отказывается с нами общаться. В данный момент в группе более 1300
человек, что несколько меньше численности месяц
назад. Но у нас не стоит задача роста численности.
Работа по привлечению новых людей не останавливается. При этом подход к приглашению в группу несколько изменен, поэтому ожидаем улучшения
качественного показателя вновь пришедших людей.
Присутствие «Поступа» в виртуальном пространстве
позитивно сказалось и на реальной жизни организации. Так из числа одногруппников на «Одноклассниках» у нас постоянно появляются гости (от 3 до 5
человек) на каждом мероприятии по средам. И даже

на парад 9 Мая изъявили желание пойти не только
поступовцы, но и люди из тех, же одногруппников.
Это будет еще один шаг перехода в реальное общение с нашими единомышленниками.
2. Практика показала, что люди, отказывающиеся
получать нашу газету (а это – первое, с чем мы выходим на контакт), делятся на две категории. Одни
просто игнорируют наши письма, заносят наших
людей в черные списки или пишут не совсем адекватные и порой обидные вещи. С этими людьми мы
расстаемся сразу. Другие отказываются получать газету по различным причинам, но проявляют интерес
к группе и хотят оставаться в ней дальше. Здесь стоит
проявить встречный интерес к людям и разузнать о
них побольше. Чтобы понять их мотивы и найти
общие точки соприкосновения. Эти люди остаются в
группе и, что радует, принимают участие в общении.
В последнее время несложно заметить на форуме,
что новые темы поднимаем не только мы, поступовцы, но и наши друзья. Это говорит о том, что интерес к нам есть и его надо развивать. Ведь
«сарафанное радио» работает всегда очень эффек-

(Продолжение на стр. 2)

Можно признать идею полезной, но не уметь ее пользоваться.
(Иоганн Вольфганг Гёте, выдающийся немецкий писатель, 1749 – 1832 гг.)

Конституція – найвища юридична сила
Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.
Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до
складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті
одержання прибутку.
Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня
виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.

Конституція України

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 21 квітня (середа) планується обмін думками
щодо стану справ та подальших кроків в розвитку
напрямку «Активна Громадянська Позиція».
• 28 квітня (середа) заплановано обговорення
подальшого розвитку напрямку «Відновлення та
підтримка моральних, духовних та патріотичних
цінностей».
• 5 травня (середа) – вихідний.
• На 12 травня (середа) намічено продовження
ревізії поступівської програми «В єднанні –
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сила!» щодо її актуальності.
• На 19 травня (середа) планується обговорення подальшого розвитку напрямку «Диктатура Закону».
• На 26 травня (середа) планується обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку «Сильна Економіка».
• На 2 червня (середа) заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку «Активна
Життєва Позиція».

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»)

Новини «Поступу»
13 апреля состоялось заседание гражданской
части Общественного Совета при ГУ МВД Украины
в г.Киеве. На данном заседании от «Поступа» приняли участие Мотузка И. и Твердохлеб М.
В ходе заседания обсуждался вопрос дальнейшей
работы Совета в связи с кадровыми изменениями в
руководстве киевской милиции. С целью возобновления работы Совета было принято решение обратиться
к начальнику киевской милиции с предложением назначить точную дату проведения расширенного заседания Общественного Совета. Для согласования даты
и повестки избрана делегация из 5 человек. От «Поступа» в состав делегации вошел Мотузка И.
Так, как почти полгода Общественный Совет не
собирался, а также есть информация, что некоторые его члены приостановили свою деятельность в
Совете, решено провести инвентаризацию членов
общественной части Совета.
***
В среду 14 апреля состоялась очередная рабочая
встреча представителей «Поступа» М. Твердохлеба
и Д. Чубко с представителем общественной организации «Блок социального партнерства «Порядок
и достаток» А. Мисюрой. На встрече обсуждались
вопросы сотрудничества, путей взаимодействия.
Следующую встречу наметили на среду 21 апреля.
***
14 апреля 2010 г. состоялось заседание Комиссии по вопросам налогообложения Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.
На заседании присутствовали представители общественных объединений, разных сфер бизнеса и
центральных органов исполнительной власти. От
«Поступа» принял участие А.Кравченко. Вела заседание глава Совета – О. Продан.
В рамках заседания рассматривались законопроекты «Налоговый Кодекс», «О сборе и учете единого социального взноса», «Вопросы обеспечения в
2010 году бюджетного возмещения сумм налога на
добавленную стоимость», «О налогообложении
объектов роскоши», «О семейном предприятии», «О
внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины (об упорядочении оплаты труда)».
***
15 квітня відбулося чергове засідання Президії та членів Громадської організації «Діловий союз України»
(ДСУ). На засіданні були присутні 9 членів Президії і
гості. Розглядалися поточні питання, а також вирішено:
1. З’ясувати вартість розміщення матеріалу на тематичних ресурсах Інтернету в двох варіантах: 1)
банерна реклама; 2) публікація статті.
2. Розмістити на сайті ДСУ таблицю знижок (дисконтну програму) членів ДСУ.
3. Організувати розміщення візиток членів ДСУ в офісі.
***
В пятницу 16 апреля представители «Поступа» Л.
Грушевой и Д. Чубко встретились с и.о. главы ВОО
«За майбутнє» Д. Олейником. Встреча носила ознакомительный характер. Д. Олейник был приглашен
на ближайшую поступовскую гражданскую среду.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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«ПОСТУП-КЛАССНИКИ»
тивно. Правда, появляется проблема развития. В
связи с увеличением активности, становится сложнее модерировать наш форум. Сообщений много,
темы часто сложные и неоднозначные и страсти
кипят, а вот выдержки у людей (в основном это почему-то люди не из «Поступа») не всегда хватает.
Поэтому приходится ужесточать подход к некорректным высказываниям. В ответ мы начали слышать
критику и обвинения в цензуре. На это должны ответить: это – НАША группа. Мы здесь рады тем, кто
уважает наши ценности и наши правила общения. И
мы здесь не желаем слушать обидные на наш взгляд
вещи в адрес кого бы то ни было. В связи с этим 12
апреля на Исполкоме организации было принято решение, с которым можно ознакомиться в новостях на
«Одноклассниках», регламентирующее жесткие правила относительно корректности общения в группе.
3. Что же у нас с программой «10000»?. Несмотря на то, что как в любой кропотливой работе есть
сложности и небольшие сбои, процесс идет, база
адресов растет, и на данный момент количество

(Начало на стр. 1)
получателей газеты за пределами организации составляет более 860 человек! Мы приближаемся к
завершению первого этапа программы – получению первой тысячи адресатов с помощью виртуальной деятельности.
4. Пока мы не перешли к реализации рассмотрения с помощью «Одноклассников» Гражданских
дел и проведения Гражданских слушаний на
острые, волнующие нас темы. И еще одно – ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ЕЩЕ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ в нашем
общем(!) деле развития организации. Люди, встрепенитесь, будьте активнее и у нас все получится
быстрее!
Вот на этом пока все. Ждите новостей с поля
виртуального боя за умы среднего класса через
месяц!

Тарас Доненко,
член Исполкома «Поступа»

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у березні 2010 р. зробили додаткові внески на розвиток організації (всього 44 особи, з них 2 побажали своє ПІБ не оприлюднювати)

На засіданні були присутні 19 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гончарук О.,
Гриценок О., Єременко О., Малиночка І., Соколов К. та Шевченко В.
Секретар засідання – Ткаченко І.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету організації за
березень за звичайною схемою в межах поточних надходжень.
2. Попередити телефонограмою члена організації О.Лося про те, що ним регулярно порушується
принцип Мінімальної участі в діяльності організації, і що це може призвести до його виключення з
«Поступу». Відповідальний – С.Солодкий.
3. Дати відстрочку члену організації О.Русаковському з виконання принципу Мінімального
участі до рішення Апеляційного суду.
4. Надати Михайлу Притулі Громадянську пропозицію. Відповідальний – М.Твердохліб.
5. При супроводі групи «Поступ» в соціальній
мережі «Однокласники» вжити заходів з недопущення в групі з боку гостей проявів неконструктивної критики уряду, розпалювання
національних, шовіністичних і сепаратистських
настроїв, а також постів, що завдають шкоди
іміджу організації «Поступ» та її членам.
6. Т.Доненку підготувати чергову статтю за результатами роботи організації «Поступ» у соціальній мережі «Однокласники».
7. При вступі до організації «Поступ» в обов'язковому порядку вимагати копію паспорта.
8.Редакції газети «Поступінформ» для публікації
організувати підготовку спеціального матеріалу
про споживчі можливості організації «Поступ».
9. Довести до відома членів організації проект
пакету документів з питань захисту з використанням ресурсів організації «Поступ».
10.До наступного засідання Виконкому провести
опитування серед всіх членів організації щодо
з'ясування їх позиції стосовно проекту змін принципів фінансування організації (матеріал опубліковано в газеті «Поступінформ» № 331).
Наступне засідання Виконкому призначено на
понеділок 26 квітня 2010 р.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Дмитраша Віталія Васильовича (16 квітня)
Кас'янова Сергія В’ячеславовича (18 квітня)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 7), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 12 КВІТНЯ 2010 РОКУ

Химача Володимира Вікторовича (18 квітня)
Копейкіна Дмитра Георгійовича (20 квітня)

СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

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