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НАПРАВЛЕНИЕ «СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

СОСТОЯНИЕ ДЕЛ, ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

В недавнюю гражданскую среду в
общественной организации «Поступ»
состоялось обсуждение работы направления «СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА».
По традиции вначале, десять минут Л.Грушевой просвещал присутствующих по теме китайских стратагем.
Основная часть началась с обсуждения такого резонансного события для нашей страны как появление проекта
Налогового кодекса. Обсуждение носило достаточно
бурный характер и это неудивительно. Документ нетривиальный и затрагивает интересы каждого гражданина
Украины, да и не только гражданина. Поэтому активно
высказывали свое мнение не только предприниматели,
а и все присутствовавшие. В итоге обсуждения этого вопроса все пришли к единому мнению – провести Гражданское слушание по проекту Налогового кодекса, на
котором определить позицию организации по этому документу. Так как документ должен быть принят в ближайшее время, позицию необходимо сформировать до
его утверждения Парламентом. В связи с этим решено
сдвинуть график проведения гражданских сред и назначить Гражданское слушание по проекту Налогового кодекса на 6 октября этого года.
На обсуждение плановых вопросов оставалось немного
времени. Но, несмотря на это, успели коротко остано-

виться на задаче введения показателя доли малого и
среднего бизнеса в ВВП Украины и обговорить состояние дел по участию представителей от «Поступа» в общественных советах при органах власти. К сожалению,
нами не были получены ответы на письма о введении показателя доли малого и среднего бизнеса в ВВП Украины,
которые были направлены еще в середине июля руководителям оппозиционных фракций Верховной Рады
Украины. Было решено выяснить причины этого факта.
Получен был ответ от Министерства экономики Украины,
в котором нам отказали в проведении встречи с министром из-за отсутствия у министра времени, но выразили
готовность организовать встречу с заместителем министра. Было решено принять участие во встрече и по результатам подготовить материал в «Поступинформ», с
которым можно ознакомиться в этом номере.
Также по выполнению текущего плана было сделано:
подготовлен и направлен соответствующий пакет документов для участия представителя «Поступа» в общественном совете при Министерстве финансов;
подготовлена статья в нашу газету с предложениями по
разрешению проблем малого и среднего бизнеса, которая вышла двумя номерами ранее. Эти предложения
были включены в проект Программы экономического
развития Украины на основе малого и среднего бизнеса.

Частный сектор – это часть экономики, контролируемая правительством, а государственный сектор – часть экономики, не контролируемая никем. (Джеймс
Голдсмит, британский мультимиллионер, 1933 – 1997 гг)

О ВСТРЕЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП» С РУКОВОДИТЕЛЕМ ДЕПАРТАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
10 сентября состоялась встреча
представителей Гражданской организации «Поступ» с представителем
Министерства экономики Украины.
На встрече присутствовали: от организации «Поступ» руководитель
направления «Сильная экономика» Александр Нестеренко и Леонид Грушевой.
От Министерства экономики Украины – директор
департамента регуляторной политики Жовтуха Владимир Афанасьевич.
Тема встречи:
- продвижение инициативы организации «Поступ»
по официальному введению и мониторингу показателя доли малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте Украины;

- об участии представителя от «Поступа» (Л.Грушевого) в составе Общественного Совета при Министерстве экономики Украины;
Встреча длилась примерно один час и, в целом,
прошла в достаточно конструктивном ключе.
При выражении общего скептического отношения
к нашему предложению по введению показателя в госотчетность, со ссылками на известную неточность,
и даже примерность, и многочисленные погрешности в наших официальных статистических данных, с
уведомлением о том, что мировой опыт имеет совершенно разные практики учета такого показателя,
что некоторые страны не ведут его вообще, что введение нового показателя потребует дополнительных
расходов госбюджета, что границы терминов «малый
и средний бизнес» крайне туманны и в разных стра-

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 22 вересня намічено проведення дискусії з
питання: «Як користуватись ресурсами (можливостями) організації «Поступ»?»
• На 29 вересня (середа) заплановано обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку «Активна Громадянська Позиція».
• На 6 жовтня (середа) намічено Громадянські

слухання щодо проекту Податкового кодексу, де планується опреділити позицію організації відносно
цього документу.
• На 13 жовтня (середа) намічено обговорення подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».
• На 20 жовтня (середа) заплановано обговорення
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Новини «Поступу»
Вступили в «Поступ» Платоненко В.М. (рек. Циганка П.С.), Чепець О.М (рек. Твердохліба М.М.),
Шваб М.П (Вх. № 68). Виключено з організації
Зубка М.І. (за власним бажанням) та Лося О.Г (за
регулярну несплату членських внесків). На
16.09.2010 в «Поступі» – 225 чоловіки.
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий Союз України» 16.09.2010 відбулося
знайомство з гостем (фірма «Танграм»), що зацікавився членством у ДСУ. Принято нового члена –
Остапчук Олег Володимирович (представник ПП
«Перун 06 Інвест Груп») .
На наступне засідання відбудеться 23.09.2010 ,
за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф. 1216.
Запрошуються всі зацікавлені особи.
Обсуждение проекта Программы из-за недостатка времени пришлось перенести на следующую тематическую
гражданскую среду по экономике.

Александр Нестеренко, член Совета «Поступа»,
координатор направления «Сильная Экономика»

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Ходаковську Олену Олександрівну (17 вересня)
Калініну Наталію Миколаївну (19 вересня)
Коптєву Олену Миколаївну (19 вересня)
Верламову Ірину Григорівну (20 вересня)
нах определяются по разному, что госотчетность у
нас крайне медлительна и дает данные за год –
только через год, что малому и среднему бизнесу
важнее не эта отчетность, а режим регуляторной политики государства, порядок открытия бизнеса, частота и строгость проверок, что основные доходы
госбюджет имеет от крупного бизнеса, а потому онде важнее малого, и т.д., и т.п., г-н Жовтуха в итоге
согласился поспособствовать нам в нашем вопросе.
Г-н Жовтуха вызвался лично провести консультации с официальными лицами Госкомстата. Он планирует лично проверить опыт двух-трех стран с

(Продолжение на стр. 2)
шляхів розвитку поступівського магістрального напрямку «Захист».
• На 27 жовтня (середа) заплановано обмін думками щодо розвитку організації «Поступ» у регіонах
України.
• На 3 листопада (середа) планується обговорення
подальшого 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”
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О ВСТРЕЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»

(Начапо на стр. 1)

С РУКОВОДИТЕЛЕМ ДЕПАРТАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
данным показателем. Он подготовит проект письма
для своего руководства с обоснованием данного
предложения. От предложения нами помощи в сборе
аналитических данных по опыту других стран он великодушно не отказался.
В связи с чем и состоялся торжественный обмен
визитками – для поддержания плотного контакта.
Ксерокопию письма №13 от организации «Поступ»
г-н Жовтуха получил (обращение «Поступа» к Министерству экономики по вопросу введения показателя
доли малого и среднего бизнеса в ВВП Украины).
В отношении нашего участия в Общественном совете он сделал пару звонков, пытаясь выяснить ситуацию. Сообщил, что в последние два месяца
заседания Громадской Рады не было в Минэкономики, и что сотрудник министерства, якобы ответственная за делопроизводство по вопросам Рады, то
ли уволена, то ли переведена в другое место. А, потому, он выяснит и сообщит нам дополнительно, кто
ведет теперь дела по Раде.
По данному вопросу, полагаю, следует ему зво-

которая имеет свою аналитическую службу или, по
крайней мере, имеет какие-то источники экономической
информации, статистики и аналитики. И в помощи ему
не отказывает, предоставляет ее быстро и оперативно.
От нас, как от представителей организации «Поступ», г-н Жовтуха получил информацию о нашей
деятельности, наших целях и задачах, о нашей активной гражданской позиции, о том, что мы являемся
действительно реальной общественной организацией, а не каким-нибудь корпоративным лобби.
Обращает на себя внимание достаточно скромное
убранство кабинета руководителя департамента Министерства экономики, явно давно требующего ремонта, мебель – полной замены, а делопроизводство
в целом – кардинального улучшения (беспорядочные
горы папок-скоросшивателей в шкафах и на столах).
Мимоходом г-н Жовтуха упомянул о том, что «восьмерки» у них в кабинетах отключены (надо полагать,
речь шла о междугородней телефонной связи). При
этом компьютер хозяина кабинета был достаточно
мощный и современный, с плоским экраном.

нить, так как г-н Жовтуха, помимо прочего, посетовал
на высокую загрузку работой (указав на горы бумаг)
и на постоянные отлучки на многочисленные нарады
и заседания.
При расставании было условлено, что на сбор информации необходимо две недели, после чего созвонимся и договоримся о дальнейших действиях.
Среди прочего нам было рекомендовано, как общественной структуре, опекающейся и вопросами
бизнеса в том числе, плотнее контачить с ведомством г-жи Н.Королевской (председатель Комитета
по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Верховной Рады
Украины). Для пользы дела.
Также было упомянуто о том, что в сборе аналитической информации г-н Жовтуха ранее опирался на помощь торгово-экономических структур (ТЭС – наших
дипломатических структур за рубежом), которые ранее
(эти ТЭС) были подчинены Минэкономики. Теперь этой
возможности у него нет, но опирается часто на под- Леонид Грушевой, член «Поступа»
держку некой Международной Финансовой Корпорации,

БЛАГОДІЙНИЙ ДЕСАНТ «ПОСТУПУ»
Знаю від інших і сам чув від товариша, що у людей, які потрапляють на
поступівські громадянські середи
складається враження про «забагато
балаканини і мало справ» в нашій організації. Моя відповідь на це – відсутність повноцінної інформації у таких
людей про те, що робиться членами організації за ширмою наших серед. Сьогодні я хочу поділитися новою інформацією про діяльність напрямку «Відродження та
підтримка моральних, духовних та патріотичних цінно-

що не знало ремонту вже 15 років. Що ж казати, якщо
основний час діти проводять в загальній кімнаті площею близько 20 квадратних метрів, в якій з чотирьох
ламп (не люстр з кількома лампами, а саме поодиноких ламп з плафонами) працює дві. В іншій кімнаті
на другому поверсі ми знайшли всього одну лампу та
стелю, з вигляду котрої легко зрозуміти, що з дахом
будівлі теж не все добре. Шматок кутової стіни знадвору під дахом обсипається. Затерті дзеркала у ванній кімнаті. Дерев’яні, ще певно радянських часів,

стей».
На останній середі, присвяченій нашому напрямку ми
повідомили про відновлення діяльності благодійного
фонду «Слов’янський купол» після деякого застою. Першим завданням в плані діяльності став пошук дитячого
будинку, з яким ми могли б системно співпрацювати,
підтримуючи дітей. І ось новини з фронту: 6 вересня поступівський десант відвідав дитячий будинок у селі
поряд з Переяславом-Хмельницьким, доставивши
першу нашу допомогу дітям та з метою узгодження подальших планів спільної діяльності.
Дитячий будинок, у якому живуть діти віком від 3
до 16 років розміщено в центрі села в приміщенні,

шафи для одягу. І ще, ще, ще. Загалом враження, що
я потрапив до дитсадка, в якому я був 27 років тому.
Але ж час не залишає, на жаль, речі недоторканими…
Приємно та болісно одночасно було бачити цей будинок, прикрашений стараннями працівників та дітей
народними візерунками, картинками, стінгазетами на
пофарбованих знову ж таки мабуть за радянських
часів стінах та скляних дверях. Це звичайно рятує картинку відвідувача, та і маленьких мешканців теж.
Радує також стан території будинку на якій доглянуті
дерева, пофарбовані дитячі павільйони (що скоро мабуть) вже розваляться, радянські дитячі «пристрої для
відпочинку» теж приведені до ладу. Видно, що ко-

лектив закладу піклується як може, але…
Але директор просила нас наступного разу привезти,
наприклад туалетного паперу, шампуню. Як? Як можна
чекати щасливого дитинства таким дітям? Але так приємно, коли малеча, зустрівши незнайому людину в коридорі або на подвір’ї (діти саме поверталися зі школи,
де вони вчаться разом з іншими, «нормальними» дітьми)
ввічливо вітаються. Думаю, мало в якій «нормальній»
школі можна на таке очікувати. Розповідати можна ще
більше і про потреби дітей, і про гостинність колективу,
і про веселих, приємних дітей. Фото з поїздки можна подивитись на нашому порталі та в групі на «Однокласни-

ках». Результатом поїздки стало нове, так би мовити,
замовлення на матеріальну допомогу та кілька моментів,
які потребують системного підходу.
Отже, 13 жовтня на нашій черговій громадянскій середі всі небайдужі зможуть почути та взяти участь в обговоренні подальших дій благодійного фонду. Також
доводжу до відома всіх поступовців та інших людей, які
читають нашу газету, що тепер фонд починає планову
діяльність, тому, якщо ви хочете допомагати дітям, ми
готові приймати ваші благодійні внески на конкретні
цілі. Контактувати з цих питань можете з будь-яким
членом нашого напрямку.

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