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ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
Последние две наши Гражданские среды мы посвятили обсуждению общих вопросов дальнейшей
деятельности нашей общественной
организации «Поступ». Это обсуждение было в рамках тех новых
задач, которые встали перед организацией после
проведения Общего собрания 19 июня текущего
года. Стало необходимым пересмотреть текущие
планы. Это обусловлено двумя значительными изменениями в общем курсе деятельности «Поступа».
Сама жизнь нас заставляет усилить работу по развитию наших возможностей в области защиты законных интересов членов организации. Это
направление (Защита) было и раньше. Им пользовались те члены организации, которым необходима
была поддержка в различных проблемах. Но сейчас
стало важным превращение этого направления в магистральное. Это необходимо, так как страна становится все более коррумпированной, и рядовому
человеку самостоятельно добиться справедливости
становится все сложнее и сложнее. А если ему противостоят «денежные мешки», то и вовсе невозможно. Единственным выходом, как ни грустно,
становится только поддержка общественных объединений. Итак, мы получили шестое магистральное
направление деятельности организации «Поступ» –
ЗАЩИТА, наряду с уже действующими пятью магистральными направлениями. Особенность его в том,
что первые пять направлений направлены на внешнее преобразование страны, а направление ЗАЩИТА
– наоборот, на решение внутренних проблем членов организации «Поступ».
Второе изменение нашего курса связано с началом работы по превращению организации во
всеукраинскую.

На сегодня организация «Поступ» достигла
уровня, при котором мы должны распространить
свою деятельность по территории всей Украины.
Более того, если этого не делать, то мы рискуем
потерять в динамике развития. Только лишь от
всеукраинской организации и широкой ее известности можно ожидать существенного влияния на действия правительства, пусть даже и
олигархического, в наших, народных интересах!
Еще одним новшеством есть предложение
ввести в практику новый внутренний принцип –
принцип ОПТИМАЛЬНОГО участия в деятельности организации «Поступ».
Напомним, что сейчас в организации «Поступ» действует принцип Минимального участия, в соответствии с которым каждый член
организации обязан выполнять три позиции:
- уплачивать каждый месяц членские взносы
в размере 10 (неработающий) и 20 грн.;
- подтверждать получение каждого номера
газеты «Поступинформ»;
- обязательно присутствовать на Общем собрании организации «Поступ».
В случае, если член организации не выполняет
эти принципы, он исключается из организации.
Также в организации есть и самый высокий
уровень участия в ее деятельности – работа в
Исполкоме. Но ее могут себе позволить не все.
А вот промежуточного вида участия в общей
работе нет. Так, часто наши поступовцы предлагают свои услуги и спрашивают, как их лучше
применить. Спрашивают, чем они могли бы
быть полезными для организации дополнительно, кроме Минимального участия. Радует

(Продолжение на стр. 2)

Если течение тебя ведет туда, куда ты собираешься, то не спорь.
(Исаак Азимов американский писатель-фантаст, 1920 – 1992 гг.)
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Новини «Поступу»
30.06.2010 в приміщенні товариства
«Знання» відбулась зустріч представників «Поступу» з головою правління товариства
«Знання» Кушерцем В.І. Від «Поступу» у зустрічі взяли участь Л.Грушевий, І.Малиночка,
М.Твердохліб та Д.Чубко.
Обговорювалися можливі шляхи співпраці
між організаціями. Запланували на 11 серпня
інформаційний доклад Кушерця В.І. на тему
«Специфіка рейдерства в Україні на практиці
боротьби товариства "Знання" проти рейдерскої атаки».
Наступну зустріч заплановано на 21 липня.
***
На черговому засіданні членів Громадської
організації «Діловий союз України», яке відбулося 01.07.2010 обговорювались питання
щодо збільшення кількості членів ДСУ та можливі шляхи їх залучення.
Відповідальним за підготовку чергового випуску Єдиної комерційної пропозиції призначено Д.Чубка.
Наступне засідання відбудеться 08.07.2010
о 19:00, за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової,
19, оф. 1216. Запрошуються всі зацікавлені особи на засідання Ділового Союзу!

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Дроботія Віктора Степановича (2 липня)
Гончарука Олега Станіславовича (6 липня)
З народженням доньки (26 червня)
Чернецького Миколу Васильовича

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 7 липня намічено обговорення подальших
кроків в розвитку напрямку «Диктатура закону».
• На 14 липня планується обговорення подальшого розвитку напрямку «Сильна Економіка».
• На 21 липня заплановано обмін думками
щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку «Активна Життєва Позиція».
• На 28 липня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку «Активна Громадянська Позиція»

• На 4 серпня намічено обговорення подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних
Цінностей».
• На 11 серпня заплановано інформаційну доповідь на тему: «Специфіка рейдерства в Україні
на практиці боротьби товариства "Знання"
проти рейдерскої атаки». Доповідач – В.І.Кушерець, голова правління товариства «Знання»,
доктор філософських наук, професор.

• На 18 серпня заплановано обмін думками
щодо питання розвитку організації «Поступ» у
регіонах України.
• На 25 серпня заплановано обговорення розвитку магістрального напрямку «Захист» та
обмін думками щодо розвитку організації «Поступ» у регіонах України.
Громадянські середи «Поступу» відкріті
для усіх. Запрошуємо всіх зацікавлених.

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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ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
то, что таких людей становится все больше.
Вот и предлагается ввести новый принцип
ОПТИМАЛЬНОГО участия в деятельности организации «Поступ». Пока это предложение и его
стоит обсудить со всеми поступовцами, но нам
видятся такие пункты указанного принципа:
1. Участие в работе Гражданских сред: минимум один раз в месяц.
2. Работа в социальных сетях (пока что это
«Одноклассники»).
3. Работа в одном из шести магистральных

(Начало на стр. 1)

направлений деятельности.
4. Регулярное дополнительное финансирование организации (допвзносы).
5. Участие в работе центров активности организации (газета «Поступинформ», ИнтернетПортал, кредитный союз «Поступ-Кредит»,
Деловой Союз Украины, благотворительный
фонд «Славянский Купол»).
Каждому поступовцу предлагается подумать над Максим Твердохлеб,
предложением и, возможно, дать свои коммента- председатель Совета «Поступа»
рии. Естественно, указанный принцип ОПТИМАЛЬ-

НАВІЩО МЕНІ «ДІЛОВИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ»?
Такі питання переді мною персонально ніколи не стояли. Бо
сенс для будь-якого об`єднання
зрозумілий нормальній людині на рівні здорового
глузду. Якщо він, глузд, у людини є, то їй зазвичай і пояснювати нічого не треба. Дитині навіть
зрозуміло, що гуртом і батька… і таке інше.
Але треба розуміти, що за цим питанням
часто маскується інший зміст. Не пояснення людина хоче почути, а хоче побачити свій швидкий
зиск, вигоду від своєї присутності у ДСУ. Наш
пересічний громадянин, а тим більш, підприємець завше хоче отримати прибуток як скоріше,
та ще й, бажано було б, без зусиль та витрат.
Відразу скажу, що «халяви» я ніколи не шукав і не
НАПРЯМОК «ЗАХИСТ»

вже не ризикував. Нічого іншого для цього не треба,
лише об`єднатися усім підприємцям до купи.
А те, що вже саме об`єднання стає школою
нового досвіду, полігоном для досягнення нового рівня власної кваліфікації управління, що є
важливим для кожного керівника бізнес-структури, хоча то вже тема для іншої моєї статті.
А про те, що об`єднання підприємців стає реальною силою та щитом для вашого бізнесу проти
хижаків з фіскальних органів та перевертнів з правоохоронних інстанцій, я теж скажу окремо. Але думати про те нехай люди починають вже зараз.
Один у полі не воїн. Але разом нас багато. Тож
разом ми спроможні більше зробити та досягти.

шукаю її в ДСУ. Я прийшов до цієї організації, бо для
мене є аксіомою розуміння того факту, що малий та
середній бізнес у нас в країні давно кинутий державою напризволяще і перспективи у нього найгірші за
останні роки. Вже вичерпано ресурс довіри до урядів, кожен з яких обіцяв підтримку бізнесу, та кожен
з них, отримавши владу, шматували малий та слабкий бізнес, як скажені пси ганчірку. І якщо бізнес сам
не почне себе захищати, то і папа Римський нам у
тому не допоможе. Нікому немає діла до наших
справ, окрім нас самих. І якщо голос кожного з нас
окремо для влади слабше за комариний писк, то
лише згуртувавшись ми зможемо збільшити його
силу до гуркоту Ніагарського водоспаду. Треба ви- Леонід Грушевий, член «Поступу»,
рости до такої сили, щоб нас ігнорувати ніякий уряд директор ТОВ «Елвін»

БУДЬТЕ УВАЖНІ – РОЗПИСКА!

На сьогоднішній день досить
багато проблем виникає у зв’язку
з необізнаністю та незнанням
чинного законодавства.
Одним з актуальних питань є питання написання розписки. Радимо
звернути увагу на саме поняття
РОЗПИСКИ та ознайомитись з юридичною коректністю її оформлення.
Отже, РОЗПИСКА – письмове
підтвердження певної дії, що відбулась – передача та/або отримання документів, товарів, грошей (далі – цінності) від
підприємства або приватної особи.
Розписка може бути приватною (особа отримує цінності від особи) та службовою (особа –
представник установи отримує цінності від цієї
або іншої установи).
У тексті службової розписки вказуються посади
осіб, повні назви установ, які вони представляють,
на підставі якого розпорядчого документа пере-

НОГО участия должен быть абсолютно добровольным. Каждый, по желанию, сможет подобрать для
себя те опции, которые сам выберет. Естественно,
нужно будет и предусмотреть механизм стимулирования, например, введение в рейтинг участия в
работе организации, дополнительные позиции в
предоставлении гражданских характеристик и, со
временем, по мере роста бюджета, в получении материального вознаграждения.

дано й отримано матеріальні чи грошові цінності.
При необхідності в розписці вказуються прізвища свідків передачі цінностей з їх підписами.
Найголовніше в оформленні (написанні) розписки – точне зазначення необхідних даних.
Якщо розписка складена з дотриманням усіх
правил, підвищується ймовірність стягнення цінностей в судовому порядку з особи-боржника.
Ні в якому разі не допускайте виправлень, перекреслень. Ліпше взяти чистий аркуш і написати
знову. Лише за необхідності підпис особи, яка дає
розписку, засвідчується посадовою особою установи, де вона працює, за місцем проживання чи
нотаріальною конторою (за бажанням будь-якої із
сторін або у випадку не 100% довіри).
Той факт, що текст розписки не завірений нотаріально – суттєвого значення не має.
Розписка повинна містити такі необхідні реквізити:
Назва документа: РОЗПИСКА
Текст:
- прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка

дає розписку і підтверджує отримання цінностей;
- прізвище, ім'я, по батькові та посада особи,
яка передала цінності;
- точні найменування матеріальних цінностей,
їх кількість і вартість – словами і цифрами;
- відомості про документ (паспорт), що засвідчує особу, яка отримує цінності;
- підстава передачі й отримання цінностей.
- Дата
- Підпис особи, яка отримала цінності.
У випадку написання розписки з дотриманням
усіх правил, Ви можете «спати спокійно». І запевняємо Вас, що тоді боржникові не відкрутитися від взятого на себе зобов’язання!
P.S.: В додатку до газети наведено шаблон
розписки щодо позики грошей.
Анна Лисаченко, член Виконкому «Поступу»,
координатор Комісії з питань «Захисту»
Тел.: 332-76-86, 097-604-43-27
Олександр Ситар, член «Поступу»,
юрисконсульт, Тел.: 097-972-20-56
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