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СТАН СПРАВ У НАПРЯМКУ
«АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»

У середу 29 вересня в «Поступі»
була проведена чергова громадянська середа, присвячена четвертому
магістральному напрямку роботи
«Поступ» – «Активна Громадянська
Позиція». Головною задачею напрямку – зробити так, щоб громадяни брали участь
в управлінні державою.
На середі було присутні 22 особи, в т.ч. 3 гостя.
Серед гостей були присутні Володимир Чеповий, голова ГО «Українська громада» та Олександр Сопов,
голова київського осередку ВГО «Громадянська позиція».
В цілому, обговорення було досить конструктивним. Активну участь в обговоренні брали гості. На початку заходу присутні заслухали доповідь
координатора напрямку Д.Чубка про стан справ та
розвиток напрямку за останні два місяці: що намічалося та що виконано. Окрему увагу було приділено
процесу вступу поступівців до Громадських рад. Відзначалося, що представництво «Поступу» покладає на
представника певну відповідальність. І тут не має
місця халатному ставленню до взятих на себе зобов’язань. Намічено підготувати окрему статтю у «Поступінформ» щодо цього питання.

Також член «Поступу» О.Швалюк висловила бажання вступити до Громадської ради при Міністерстві юстиції України. Вирішено провести опитування в
групі «Поступ» на «Однокласниках» щодо виявлення
бажаючих вступити до громадських рад.
У другій частині розглядались питання взаємодії
«Поступу» з ГО «Українська громада» та ВГО «Громадянська позиція». Було запропоновано О.Сопову
взяти участь у щотижневих зустрічах з «Українською
громадою», які відбуваються щосереди в офісі політичного проекту «Мерітократична партія України».
Обговорювалася можливість написання спільних
листів чи звернень. Досягнута домовленість з В.Чеповим про організацію зустрічі із головою ГО «Громадський корпус» Р.Солодким для можливого обміну
досвідом. Також В.Чеповий запропонував влаштувати
зустріч представників «Поступу» з О.Рибачуком,
одним із засновників громадського об'єднання
«Новий громадянин». Бажаючим бути присутніми на
цій зустрічі і надалі представляти організацію «Поступ» в об'єднанні «Новий громадянин», звертатися
до координатора напряму «Активна громадянська позиція» – Д.Чубка.
Крім цього, голова «Української громади» висловив
зацікавленість щодо підтримки поступівської вимоги
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Новини «Поступу»
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося
30.09.2010, обговорювалися поточні питання діяльності.
Наступне засідання відбудеться 07.10.2010 о
19:00, за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Перехреста Владислава Анатолійовича (1 жовтня)
Балкового Сергія Анатолійовича (2 жовтня)
Голишева Олега Олексійовича (4 жовтня)
до влади щодо введення показника частки малого та
середнього бізнесу у ВВП країни.

Денис Чубко,
заступник голови Виконкому «Поступу»,
координатор напрямку
«Активна Громадянська Позиція»

Применительно к воспитанию – единственно правилен ответ пифагорейца на вопрос некоего человека – какое воспитание
было бы наилучшим для его сына? Ответ этот гласит: «Если ты сделаешь его гражданином народа, имеющего наилучшую
организацию». (Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ 1770 – 1831 гг.)

НАШІ ЛЮДИ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ
ВРАЖЕННЯ ВІД ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ НА ТЕМУ:
«ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ОЧІКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ»
альність та очікування українського бізнесу». Від «Ділового Союзу України» були присутні Л.Когут (представник «ОК ГРУП») та О.Кравченко (представник
«Alexandr Wolf»).
Парламентські слухання проходили в сесійній
залі Верховної Ради. Було дуже цікаво опинитися
в кулуарах парламенту, так і сама зала виглядає
не такою ж і великою, як її показують по телевізору. Просидівши там близько 4-х годин з'ясувала, що крісла дуже не зручні. Тепер можна
зрозуміти відсутність багатьох наших народних
обранців на засіданнях.
Відкриття парламентських слухань провів ГоУ п’ятницю 22 вересня 2010 року відбулися парламентські слухання на тему: «Економічні реформи: ре- лова Верховної Ради України В.Литвин, потім слу-

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 6 жовтня (середа) намічено Громадянські
слухання щодо проекту Податкового кодексу, де планується визничити 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
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

хали доповідь Віце-прем'єр-міністра України С.Тігіпка. Виступали також голова комітету Верховної
Ради України з питань промислової і регуляторної
політики та підприємництва Н.Королевська, перший заступник голови Експертної ради при комітеті Верховної Ради України з питань промислової
та регуляторної політики та підприємництва
О.Продан (від якої і було запрошення на участь у
цих слуханнях), інші посадові особи та науковці.
За інформацією з роздаткового матеріалу доповідачем на парламентських слуханнях визначено Голову
комітету з питань регуляторної політики та підприємництва М.Бродського, але він не був присутній взагалі.
Цікаві пропозиції, які яскраво запам’яталися під час
виступів:
- Н.Королевська: «…організувати незалежну площадку економічних реформ…» – це стосовно моніто-

(Продовження на стор. 2)
подальшого розвитку напрямку «Диктатура Закону».
• На 10 листопада (середа) планується обговорення подальшого розвитку напрямку «Сильна Економіка».
• На 17 листопада (середа) заплановано обговорення шляхів розвитку поступівського магістрального
напрямку «Активна життєва позиція».
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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НАШІ ЛЮДИ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ
рингу виконання законодавчих актів;
- О.Продан: «…відхилити проект Податкового Кодексу…»;
- Є.Ленг, генеральний директор ТОВ «Укрзернопромагро» «…НДС убрати, ввести податок з роздрібних продаж 5-7%...»;
- К.Ляпіна, народний депутат України, фракція «НУНС»: «…відхилити проект Податкового Кодексу…»;
- Б.Тимонькін, голова правління ПАТ «Укрсоцбанк»
– підтримав оподаткування доходів за депозитними
вкладами, запропонував заборонити достроково повертати депозити;
- В.Удовиченко, міський голова міста Славутич –
привів приклад розвитку міста Славутич, як інноваційний менеджмент в муніципальному управлінні
впливає на якість соціальних послуг та розвиток бізнесу в регіоні;

(Початок на стор. 1)

- П.Михайліді, президент всеукраїнської ГО «Спілка
кризис-менеджерів України»: «…провести реформу в
законодавстві про банкрутство…».
Також слухали доповіді учасників слухань – представників бізнесу (так називали представників підприємницької діяльності). Всі доповіді зводились до
одного – обговорення проекту Податкового Кодексу,
збільщення податкового тиску та перевірок з боку податкової та митної служб.
Дуже цікаво було бути присутньою на такому дійстві і дуже б хотілося, щоб ці слухання не минули
дарма.

Лідія Когут, член «Поступу»,
член президії ГО «Діловий Союз України»

В Святошинському районному суді м.Києва більше
року перебуває на розгляді цивільна справа за позовом особи, яка у вересні місяці 2009 року пішла від
нас у «кращий світ».
Предметом цивільного позову є розірвання договору довічного утримання, який не виконувався відповідачем, а оскільки позивач померла, її
правонаступником згідно спадкового права і винесеного рішення Дніпровського районного суду м. Києва
щодо встановлення родинних відносин є її рідна племінниця, яка за віком вже є літньою жінкою, і хвилюючись за свій стан здоров’я бажає якнайшвидшого
розгляду цієї цивільної справи по суті, оскільки бажає

виконати останнє бажання своєї рідної тітки – розірвати договір довічного утримання.
З моменту встановлення родинних відносин рідної
племінниці і покійної бабусі минуло майже півроку, але
до цього часу розгляд цивільної справи так і не відбувся
в Святошинському районному суді м. Києва через постійну хворобу судді, в провадженні якого знаходиться
зазначена вище цивільна справа, а розгляд справи щоразу переноситься на один місяць.
Постає питання характерне не тільки до цього провадження і не тільки до цього судді, а взагалі, як роздум
до строків розгляду цивільних справ в судах України, а
можливо і інші справи як і в Святошинському районному суді м.Києва всупереч ст. 157 ЦПК України перебувають в нерозглянутому стані більше двох з
половиною місяців, що по меншій мірі повинно викликати здивування та обурення осіб, які є сторонами цивільного провадження або зацікавленими особами в
розгляді справи і винесенні неупередженого та об’єктивного рішення в строк передбачений законодавцем.

ДОПЛАТИ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ
В липні 2010 року було прийнято
Закон України «Про внесення змін до
законів України «Про Державний
бюджет України на 2010 рік» та «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким все ж таки
було встановлено (це намагались зробити вже декілька років підряд) необхідність робити доплати до
Пенсійного фонду для всіх підприємців, котрі сплачують єдиний та фіксований податок. При чому від
цих доплат не звільняються підприємці пенсіонери та
інваліди, котрих попереднього разу постановою уряду
(у 2009 році) були звільнені від доплат.
Суми несплачених страхових внесків стягуються у
порядку, встановленому ст. 106 Закону України «Про

ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ
СТАЮТЬ ДОСТУПНІШИМИ!
В липні 2010 року Урядом України
були прийняті суттєві зміни до законодавства стосовно підвищення соціальних гарантій для сімей щодо сплати
житлово-комунальних послуг!
Для отримання субсидій (пенсіонерам, малозабезпеченим та непрацездатним громадянам) більше не треба стояти в чергах!
Достатньо надіслати поштою пакет необхідних документів та чекати на відповідь! Якщо комусь буде
потрібен перелік документів для отримання сусидії,
звертайтеся до координатора поступівсього напрямку «ЗАХИСТ» (тел.: 044 332 76 86).
Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, Ви можете зателефонувати на безкоштовну «гарячу лінію»
Пенсійного фонду за телефоном 0-800-507-309.

Анна Лисаченко, член Виконкому «Поступу»,
координатор напрямку «ЗАХИСТ»

СКІЛЬКИ ЧЕКАТИ НА СУД?...
«…завданням преси є передавати інформацію та ідеї, які становлять громадський інтерес, а громадськість має
право отримувати їх»
(справа Де Гаєс і Гійзелс проти Бельгії, витяг з рішення
Європейського Суду з прав людини від 27.01.1997)

НАПРЯМОК «ЗАХИСТ» ІНФОРМУЄ

Ми розуміємо, що: «Пресі не належить перебирати
на себе судові функції, але це кричущий випадок, і ми
не можемо і не маємо права мовчати». (справа Де
Гаєс і Гійзелс проти Бельгії витяг з рішення Європейського Суду з прав людини), але почекавши з розглядом цієї справи ще деякий час суд може дочекатися
ще однієї смерті – правонаступника позивача, але ж
хіба суд винен, він також має право на хворобу, та чи
має він право на відкладення розгляду справи на
такий довгий термін, це питання залишається відкритим до суду, відповідь на яке ми можемо отримати лише згодом.
Про розгляд цієї справи і отриману відповідь від
Святошинського районного суду м. Києва громадськість буде повідомлено додатково, але, як тільки така
відповідь надійде.

Артур Муляр, член «Поступу»

грн. Підприємці повинні сплачувати не менше мінімального внеску, він розраховується таким чином: мінімальна зарплата множиться на 33,2%, отже 907
грн.*33.2% = 301,12 грн.
Скільки підприємець повинен доплатити обраховується так: мінімальний місячний внесок мінус 42%
від єдиного податку. Відтак в жовтні: 301,12- 84=
217.12 грн.
Сплачувати потрібно не пізніше 20 числа після звітного кварталу, наприклад, за ІІІ квартал, не пізніше
20 жовтня, допускається щомісячна сплата страхових
внесків.

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме ч. 2 п. 9 встановлено, що за несплату
(неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових
внесків, накладається штраф у розмірі 10 відсотків
своєчасно не сплачених сум. Одночасно на суми
своєчасно не сплачених страхових внесків і фінансових санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка
зазначених сум коштів, розрахована за кожний день
прострочення платежу.
Скільки ж потрібно платити? Як приклад візьмемо
ставку єдиного податку – 200 грн. Щомісячно з 200 Людмила Садовнікова,
грн. до Пенсійного фонду автоматично перерахо- член «Поступ»,
приватний юрист
вують 42%, що становить – 84 грн.
Мінімальна зарплата з 01.10.2010 становить 907
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