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НАША АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Все мы хотим жить в процветающей
стране. Каждый из нас хочет чувствовать уверенность в завтрашнем дне: стабильно получать зарплату, получать качественную медицинскую помощь
и образование и т.д. И, естественно, мы хотим,
чтобы и нашим детям жилось хорошо. Несомненно,
такое будущее нас ждет. Но при одном условии.
Жизнь в нашей стране течет по принципу: пока
сам о себе не позаботишься – ничего не произойдет. С одной стороны, происходит жесткий отбор,
и выживают сильнейшие. С другой стороны, ежедневная, порой, выматывающая борьба приводит к
тому, что люди перестают интересоваться делами
государства. Но необходимо помнить, что процветание страны возможно лишь при условии, когда
каждый гражданин будет участвовать в жизни государства. В противном случае процветать будут
сильнейшие, но сильнейшие, не значит лучшие.
Ведь аппарат управления государством, лишенный
интереса со стороны своих граждан, превращается
в инструмент, работающий только в интересах той
группы людей, которая находится у власти, т.е.
олигархии. Олигархии невыгодно стимулировать
интерес граждан к управлению страной. Иначе она
может потерять доминирующее положение. На
практике это выливается в то, что все ветви власти
работают таким образом, чтобы оградить себя от
гражданского контроля. Так было до сих пор при
всех властях. Что будет при новой ПР-ской власти
– посмотрим. Но можно предположить, что если
граждане среднего класса будут продолжать вести
себя по принципу «хата с краю», то ситуация также
не изменится.
Для того, чтобы изменить ситуацию, «Поступ»,

по одному из своих магистральных направлений
(Активная Гражданская Позиция), поставил себе
задачу обеспечить механизм реализации народом власти в стране (статья №5 Конституции
Украины). И такой механизм сейчас существует в
виде Общественных советов, которые можно создавать при любых органах государственной власти. Юридическая основа этого заложена еще в
2004 году Указом президента Украины №854/2004
«Про забезпечення умов для більш широкої участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики». В настоящее время этот механизм,
можно сказать, не работает. В основной своей
массе, различные общественные советы используются либо в качестве ширмы, за которой продвигаются коммерческие проекты, либо в
качестве отписки, что, мол, ведется работа с общественностью. И причина такого явления не в
«плохой» власти, а в том, что народу безразлично!
Конечно, олигархическую власть устраивает это
самое безразличие! Вот и стоит дело.
Что же делать?
Конечно, это не должно нас останавливать в
стремлении использовать механизм общественного влияния на власть. Необходимо объединять
усилия с другими общественными объединениями на общей идеологической основе. На основе КОНСОЛИДАЦИИ СРЕДНЕГО КЛАССА! А
если таких организаций не найдется, то двигаться
только силами, собственно, поступовского гражданского движения. Нужно направлять своих
представителей в общественные советы при раз(Продолжение на стр. 2)

Каждый государственный деятель должен повесить на стену плакат с надписью:
«Я работаю для людей. Они должны получать пользу от моей работы. Во всем, что
я делаю, я должен на первое место ставить их интересы». В противном случае
правительство может прекратить свое существование.)
(Сара Макклендон, американская журналистка, 1910 – 2003 гг.).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• 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 –
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) намічено обговорення
подальшого розвитку напрямку «Активна Життєва Позиція».
• На 9 червня (середа) заплановано обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку «Активна Громадянська 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»)
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Новини «Поступу»
В «Поступ» вступили Притула М.М. (рек. Твердохліба М.М.) та Сас Р.В. (рек. Чубка Д.Г.). На
22.04.2010 в «Поступі» – 230 чоловік.
***
В середу 14 квітня відбулись щорічні Загальні збори
Кредитної спілки «Поступ-Кредит». Було затверджено
річний звіт спілки, обрано аудитора для підтвердження
звітних даних. Так як в поточному році спливає строк
роботи Спостережної ради та Ревізійної комісії, з членів спілки було обрано ці керівні органи строком на 3
роки. Розглянули також питання дотримання вимог
статуту членами кредитної спілки. За несплату членських внесків до громадської організації «Поступ» зі
спілки було виключено Аніпченко Н.В. та Завального
В.М. Працівниками спілки надано відповідь на всі запитання присутніх. Зборами було відзначено високу
фінансову надійність спілки в кризових умовах та звернуто увагу на недостатнє охоплення членів «Поступу»
діяльністю КС «Поступ-Кредит». На зборах були присутні 37 поступівців, з урахуванням довіреностей була
представлено інтереси понад 60 членів спілки.
***
17 квітня в суботу відбулася екскурсія поступівців
та їхніх друзів (усього 12 осіб) по Андріївському узвозу з відвіданням Андріївської церкви та «Музею
однієї вулиці» (постійна експозиція і виставка
«Маски та особи»).
***
19 квітня в Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва відбулася нарада
з обговорення проекту Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
суб'єктів малого підприємництва». Від організації
взяв участь член Виконкому «Поступу» А. Кравченко.
В ході жвавої дискусії обговорювалися питання підвищення ставок єдиного податку, перелік видів діяльності, що не підпадають під єдиний податок,
розмежування за обсягом виручки до 300 тис. грн. і
600 тис. грн., кількість найманої робочої сили та інші.
***
В межах проведення конкурсу дитячого малюнка на
тему: «Мальовнича Україна» 20 квітня завершився збір
малюнків. Всього організатори отримали 35 малюнків. В формуванні призового фонду конкурсу взяли
участь 71 особа (члени організації «Поступ» і не тільки).
Відскановані малюнки будуть викладені на поступівському інтернет-порталі postup.org.ua, де з 1 по 14
травня буде проводитись віртуальне голосування. Переможці конкурсу будуть оголошені 19 травня 2010р.
***
У п'ятницю 23 квітня Чубко Д., член Виконкому «Поступу», відвідав круглий стіл «Без права на забуття»,
присвячений дню жертв геноциду вірменського народу.
На зустрічі були присутні різні громадські організації.
Серед гостей були Удовенко Г.Й., посол Вірменії в
Україні Хачатрян А.А. Учасники круглого столу підписали
звернення до Президента України Януковича В.Ф. та голові Верховної Ради України Литвину В.М. з проханням
про визнання геноциду вірменського народу в 1915 р.
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НАША АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
личных органах власти. Нужно, чтобы эти представители не сидели на них, как «китайские наблюдатели», а громко заявляли нашу позицию.
Чтобы доводили до сведения людей, что же на
самом деле происходит в тех или иных органах
власти, как власть сотрудничает с общественностью, как реагирует на предложения общественности! Только в этих условиях можно ожидать
положительных сдвигов в указанном вопросе.
Необходимо добавить, что в случае работы
человека в каком-нибудь общественном совете,

(Начало на стр. 1)

он постепенно становится специалистом в
делах соответствующего государственного органа управления. Что, естественно, открывает
для него кадровые перспективы. И такая работа
постепенно будет превращаться в основную!
Ситуация КАРДИНАЛЬНО начнет меняться
только тогда, когда обычный гражданин будет
знать, ради чего он участвует в жизни страны и к
чему конкретно стремится государство. Хочется
гражданину, или не хочется, но он ДОЛЖЕН участвовать в процессе управления своей страной.

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА. ШТРАФИ ЗРОСЛИ!
21 січня 2010 р. Верховна Рада
ухвалила Закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України у сфері поводження з відходами»,
який був підписаний ще В. Ющенком.
Хочу нагадати, що відходи – це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари
(продукція), що повністю або частково втратили
свої споживчі властивості і не мають подальшого
використання за місцем їх утворення чи виявлення
і від яких їх власник позбувається, має намір або
повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
Основною метою прийняття даного Закону є
значне збільшення штрафів за кинуті під ноги
обгортку від морозива, за «бичок» від сигарети,
за лушпайки від насіння, за маршрутний квиток
та ін. відходи.
Порушення правил благоустрою територій населених пунктів (а ці Правила існують у кожному
місті) тягне за собою накладення штрафів. Статтею 152 Кодексу України «Про адміністративні
НАПРЯМОК
«ПОСТУПУ»

Обязан почувствовать себя хозяином своей страны,
ощутить, что даже один человек важен для государства. Этот вопрос лежит не в плоскости ПРАВА
гражданина, а в плоскости его ОБЯЗАННОСТЕЙ!
В единении сила!
Сильная личность – сильная организация –
сильное государство!

Группа направления
«Активная Гражданская Позиция»

місії, яка в свою черга і визначає ступінь провини у
грошовому еквіваленті в межах 340 – 1360 гривень.
Більшість людей підтримують даний Закон, але
зовсім не відчувають. Де ті «дружинники», що мають
чатувати на вулицях на порушників?! Чому на сьогодні в місті майже відсутні урни (смітники)?! Але не
дивлячись на це – ромір шрафів змушує замислитись – чи то викинути папірець просто на вулиці (а
раптом з’явиться уповноважена особа і зафіксує дане
порушення), чи віднести його додому.

правопорушення» чітко встановлено розмір штрафів. Це не 17 гривень, як було раніше, а розмір
коливається від 340 до 1360 гривень.
Хочу також роз’яснити, що територією вважається
сукупність земельних ділянок, які використовуються
для розміщення об’єктів загального користування:
парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ,
рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, Підготувала Анна Лисаченко,
історико-культурних, об’єктів промисловості, кому- член Виконкому «Поступу»,
нально-складських та інших об’єктів у межах міста. юрист ТОВ «З.Е.В.С.»
Штрафи діють вже 3 місяці, але застосовувати їх
почали не всюди. Виконавчими комітетами сіль- «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ських, селищних та міських рад (в місті Києві – це ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
Київська міська державна адміністрація) визначено З днем народження
перелік посадових осіб, які мають право складати Валька Володимира Вікторовича (23 квітня)
протоколи про дані порушення, в тому числі це Саінчук Ірину Миколаївну (23 квітня)
мають право робити і органи внутрішніх справ, і Шевченка Ігоря Анатолійовича (23 квітня)
члени громадського формування з охорони гро- Купрєєва Олега Івановича (24 квітня)
мадського порядку і державного кордону. Потім Русаковського Олександра Емільовича (27 квітня)
протокол передають на розгляд адміністративній ко- Тарасюка Миколу Миколайовича (27 квітня)
Синьковського Едуарда Анатолійовича (29 квітня)

«АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»

У середу 21 квітня в «Поступі»
була проведена громадянська
середа за четвертим магістральним напрямом «Активна Громадянська Позиція».
В обговоренні взяло участь 33
особи, в т.ч. вісім гостей. Серед гостей на заході
були присутні представники громадських організацій В.Бондар («Кияни, об'єднуємось»),
М.Кравченя («Країна Ліберальна»).
Основним питанням, що обговорювалося на
зібранні, була участь поступовців в громадських
радах при різних державних органах влади. На
сьогоднішній день громадські ради є основним
і найбільш доступним інструментом, який гро-

мадськість може використати як засіб реалізації
п'ятої статті Конституції*. Необхідно розуміти,
щоб держава працювала на користь своїх громадян і була успішною, громадяни повинні бути
активними учасниками процесу державотворення. Успіх або неспроможність уряду є відповідальністю самих же громадян, а не
відповідальністю когось іншого.
На громадянській середі відзначалася також
важливість об'єднання зусиль громадян і організацій у роботі з побудови Громадянської держави, що є метою поступівского громадянського
руху. Тому саме консолідація під спільною ідеологією дозволить посилити впливовість громадян та громадянських організацій.

*«Конституція України». Стаття 5.:
«Носієм суверенітету і єдиним джерелом
влади в Україні є народ. Народ здійснює владу
безпосередньо і через органи державної влади
та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний
лад в Україні належить виключно народові і не
може бути узурповане державою, її органами
або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу».
Денис Чубко, заступник Голови Виконкому «Поступу», координатор напрямку
«Активна Громадянська Позиція»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП” ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
ОДЕРЖУВАЧ
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