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Новини «Поступу»
Вступила в «Поступ» Заган О. А. (Заява
Вх.№ 46). Виключено з організації Шуліку Ю.І.
за несплату членських внесків. На 24.07.2010
в «Поступі» – 222 чоловіка.
***
21 липня відбулася зустріч представників
організації «Поступ» Кравченко А., Твердохліба М. та Чубко Д. з представником політичного проекту «Мерітократична Україна»
Сергієм Худолієм. На зустрічі вирішено проводити регулярні зустрічі (один раз на тиждень) для більш ближчого знайомства та
пошуку можливих шляхів співпраці між нашими організаціями.
***
У середу 21 липня було проведено бесіду на
тему «Як подолати байдужість у людей» з Головою правління Товариства «Знання» України
Кушерцем В.І. Бесіду вели І. Малиночка, Л.
Грушевий, М. Твердохліб та Д. Чубко. У зв’язку
з об’ємністю теми, вирішено продовжити обговорення наступної середи (28 липня). Результати будуть опубліковані.
***
На черговому засіданні членів Громадської
організації «Діловий союз України», яке відбулося 22 липня, обговорювалися питання щодо
залучення нових членів до лав Ділового Союзу
України та поточні питання.
Наступне засідання відбудеться 29.07.2010
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
Малюха Василя Григоровича (25 липня)
Ткаченка Єгора Олеговича (28 липня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• 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».
• На 1 вересня заплановано обмін думками
щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку «Диктатура закону».
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»)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”

2

НОВОМУ НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ… НЕ БЫТЬ?!
История с новым Налоговым
Кодексом Украины, проходя по
очереди фазы трагедии и комедии, становится помалу фарсом.
Мало-мальски соображающий
человек вправе задаться вопросом, почему нам предложен законопроект, возраст которого более 10 лет? Он что, точно
отражает сегодняшние экономические реалии?
Или же, что более правдоподобно, он отражает
уровень экономической грамотности бывших
советских коммунопартократов, которые, вездесущи и неуничтожимы в любых коридорах
украинской власти?

ния к своему народу. Яснее ясного, что проект
этот никуда не годится в принципе и что пытаться его улучшать все равно, что из 10-летнего горбатого «Запорожца» (только почему-то
размером с комбайн!) пытаться сделать новенький «Мерседес», меняя или навешивая на
него всякие современные детальки.
Я уверен, что данный проект Налогового Кодекса заслуживает лишь на то, чтобы его сдали
в запасники музея Кунсткамеры. А Украина нуждается в кардинально новом Налоговом Кодексе, современном и компактном, простом,
понятном и прозрачном документе, суть и сила
которого, как высшего экономического закона

Бесполезные законы лишают силы законы необходимые.
(Шарль Монтескье, 1689 — 1755, французский писатель, правовед и философ)
Почему наш проект Налогового Кодекса по
объему своего малоосмысленного текста в 3
раза превышает Налоговый Кодекс, к примеру,
Германии, экономика которой более, чем в 10
раз мощнее той протоплазмы, которую только с
натяжкой можно назвать экономикой Украины?
Предложение от правительства совместно
провести работу по улучшению проекта того,
что не жалко выкинуть на помойку - чистая мистификация и демонстрация полного неуваже-

страны, будет направлена на стимулирование
экономики и либерализацию условий для предпринимательства малого и среднего бизнеса.
Украина нуждается в налоговой реформе,
направленной на экономическое развитие, а не
на банальное наполнение бюджета за счет
предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Леонид Грушевой,
член Делового Союза Украины

НАПРАВЛЕНИЕ
«АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ»
«ПОСТУПА»
В среду 21 июля в граждан- удар направить на борьбу с паразитарным
ской организации «Поступ» со- мышлением и поведением граждан нашей
стоялось обсуждение работы страны. До тех пор, пока в обществе будут останаправления «Активная жизненна позиция».
ваться люди-паразиты, до тех пор мы не будем
В мероприятии приняли участие 18 поступовцев. себе ставить новых задач.
Не секрет, что направление более года нахоТеперь главная задача направления «Активная
дится в состоянии творческого кризиса. Были, ко- жизненная позиция» – это агитация и пропаганда
нечно, определенные всплески активности, но сути активной жизненной позиции. Нам нужно засистемной работы так и не было налажено. При- ставить всех граждан нашей страны оторвать свой
чин этому несколько – это и не достаточно высо- «зад» от дивана и начать делать хоть что-то для
кий уровень активной жизненной позиции многих развития Украины, для повышения личной эффекчленов Поступа, и, как следствие, практически от- тивности, а значит эффективности всей нации и
сутствие людей в направлении, сложность самого страны в целом. Наверное, это будет сделать донаправления. Но главная проблема – это отсут- статочно сложно, но у нас НЕТ другого пути. Пока
ствие единого понимания рабочей группой да и мы в нашем обществе не искореним паразитарчленами Поступа, какая же должна быть главная ное мышление и поведение, мы не сможем подцель у направления и как к ней прийти.
нять уровень активной жизненной позиции всех
На этом заседании мы перечеркнули все пре- граждан Украины, а значит и страны в целом. А это
дыдущие планы и решили сделать своего рода придется сделать обязательно, иначе нам никогда
«перезагрузку» направления.
не построить нашей новой страны.
В ходе бурного обсуждения сформулировали
пока единственную ближайшую цель: борьба с Сергей Солодкий, член Совета Поступа,
«паразитами» в нашем обществе. Нужно весь координатор направления

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 14), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 19 ЛИПНЯ 2010 РОКУ

На засіданні були присутні 15 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гацюк Ю.,
Доненко Т., Єременко О., Зубішен Р., Малиночка І., Мотузка І., Нестеренко О., ТрояноваМалош Н. та Чиж Н.
Відсутній без пояснення причин: Гончарук О.
Секретар засідання – Шевченко В.
Вів засідання – Твердохлеб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету організації за
червень за звичайною схемою в межах поточних надходжень.
2. За регулярну несплату членських внесків виключити з організації «Поступ» Шуліку Ю.І.
3. Встановити для члена Виконкому А. Гриценок
тимчасовий спеціальний режим роботи у Виконкомі: виконання тільки функцій Представника.
4. Встановити для члена Виконкому Т. Маслієвій тимчасовий режим роботи у Виконкомі:
звільнити від роботи в соціальних мережах.
5. Запропонувати І. Костіну та О. Нестеренко
провести бесіду з питання подальшої роботи
в соціальній мережі «Однокласники» з Т. Доненко та О. Єременко, відповідно.
6. До наступного засідання Виконкому (2 серпня)
всім членам Виконкому провести інвентаризацію
адрес розсилки, отриманих в результаті роботи в
соціальній мережі «Однокласники», на предмет підтвердження отримання розсилки респондентами.
7. Підготувати відповідь на лист члена організації Меньшуткіної О. та опублікувати його в
газеті «Поступінформ». Редакції сформувати
відповідну робочу групу.
8. На наступному засіданні Виконкому (2 серпня)
сформувати робочу групу щодо введення в практику принципу ОПТИМАЛЬНОГО участі в справах
організації «Поступ». У завдання групи повинно
входити: підготовка відповідної програмної статті
в газету «Поступінформ» і проведення опитування з організації після її публікації.
9. Створити організаційний комітет для підготовки
до проведення чергових Загальних зборів організації «Поступ» в 2011 році. Координатором оргкомітету призначити І. Ткаченко. Запропонувати
І. Ткаченка до наступного засідання Виконкому (2
серпня) надати пропозиції щодо персонального
складу зазначеного оргкомітету.
Чергове засідання Виконкому призначене на
понеділок 2 серпня 2010р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
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