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НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОСТУПА»

За Громадянську Державу!

«ДИКТАТУРА ЗАКОНА»

20 октября была проведена плановая гражданская среда по направлению «Диктатура Закона».
Мероприятие прошло достаточно
живо и активно.
Вначале были обсуждены вопросы выборов в Броварах, и те проблемы, с которыми мы столкнулись в этой предвыборной
кампании. В дальнейшем была рассмотрена непосредственно деятельность направления. По итогам среды возникла идея наладить сотрудничество
в рамках направления с международными организациями по борьбе с коррупцией. Такая идея возникла из-за того, что на данный момент нами на

территории Украины не было обнаружено реальных общественных организаций, которые комплексно и системно поднимают вопрос борьбы с
коррупцией. Так как в сопредельных с нами государствах есть свой опыт в антикоррупционной деятельности, а также существуют международные
институты общественные по контролю и выявлению фактов коррупции, то стоит с ними познакомиться и, по возможности, перенять применимый
в наших условиях опыт.

Кирилл Соколов, член Исполкома «Поступа»,
учасник группы напрвления
«Диктатура Закона»

Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявить свои права граждан и исполнять обязанности граждан. (Сэмюэл Смайлс, английский писатель, 1816 – 1903 гг.)

ИТОГИ РАБОТЫ ПЯТОГО НАПРАВЛЕНИЯ «ПОСТУПА»
В одну из недавних сред, в рамках 5-го магистрального направления
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И
ПОДДЕРЖАНИЕ МОРАЛЬНЫХ, ДУХОВНЫХ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ» инициативная группа
сообщила о результатах проведенной за текущий период работе, а также наметила план действий, исходя из результатов обсуждения.
Инициативная группа подготовила и направила
запрос в адрес Министерства семьи, молодежи и
спорта по Национальной программе патриотического воспитания населения с вопросом: «Каким
образом наша организация может принять участие в подготовке и проведении мероприятий по
программе «Молодь України»?» Письмо в ответ
мы пока не получили, однако с Министерством
связались и выяснили в телефонном режиме, что
до конца 2010 года планируется 1-2 мероприятия, в т.ч. День студента и фотоконкурс «Молоде
обличчя України», оба мероприятия под вопросом, точная дата проведения неизвестна. Также
выяснили процедуру, по которой Министерство
информирует о новом мероприятии – на сайт вывешивается баннер где-то за месяц до начала с
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Новини «Поступу»
У середу, 20 жовтня було проведено чергову зустріч членів «Поступу» А. Лисаченко та Д. Чубка з
головою київського осередка ВГО «Громадянська
позиція» О. Соповим та головою громадського
об’єднання «Співвітчизник» В. Подліпським. На зустрічі також був присутній представник оргкомітету
Мерітократичної партії України О. Лотош.
Обговорювалися спільні цілі об’єднання. Також
виникла пропозиція створення спільного інформаційного простору. Наступну зустріч заплановано провести рівно через тиждень.
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося
21 жовтня 2010 року було запропоновано
В.Шевченко впровадити та реалізувати проект
«Діловий простір ДСУ» в рамках розширення
кількості членів організації; відпрацювати можливість внесення членських внесків від юридичної особи в якості колективного члена, та у
випадку можливості реалізації даної задачі розглянути питання диференціації членських внесків;
розглянути можливість участі ДСУ в профільних
виставках та форумах з метою надання виставкової площадки для членів організації в МВЦ;
розглянули пропозицію Д.Чубка про створення
власної банерної мережі в інтернеті.
Наступне засідання відбудеться 28.10.2010 о
19:00, за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.

деталями по регистрации. Откровенно говоря,
нас удивило то, что количество мероприятий явно
ниже ожидаемого: логично предположить, что
если до конца года осталось 2,5 месяца, а
мероприятий патриотической направленности планируется всего 2 и оба никакого
отношения не имеют к развитию патриотизма у молодежи, то для чего создан
целый отдел Министерства? Однако торопиться с выводами мы не будем. На среде было
принято решение организовать личную встречу с
руководством Министерства на предмет знакомства и уточнения всех деталей. Параллельно мы «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ждем официальный ответ на наш запрос.
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
Идет работа с Министерством культуры и туризма.
Еще 18 августа был направлен запрос, с целью вклю- З днем народження
чить И.В.Ткаченко как представителя от организации Пелех Марію Євгенівну (22 жовтня)
«Поступ» в общественный совет при Министерстве. Васюру Анатолія Васильовича (23 жовтня)
Удивлением для нас стало то, что в 30-дневный срок Сіру Людмилу Іванівну (26 жовтня)
ответ мы не получили, в телефонном режиме нам Колісника Олександра Миколайовича (28 жовтня)
ответили, что некому подписать письмо (по за- ванні та реалізації державної політики», поэтому пока
конодательству это нонсенс!). Общественный совет кандидатуры участников совета не рассматриваются.
при Министерстве сейчас не работает, ожидается Опять-таки, ждем официальный ответ.
утверждение постановления Кабмина «Про заходи
(Продолжение на стр. 2)
щодо забезпечення участі громадськості у форму• На 1 грудня (середа) планується обмін думками
щодо подальшого розвитку поступівського напрямку
«Відновлення та підтримка моральних, духовних та
подальшого розвитку напрямку «Сильна Економіка».
• На 17 листопада (середа) заплановано обгово- патріотичних цінностей».
• На 8 грудня (середа) планується обговорення порення шляхів розвитку поступівського магістрального
дальшого розвитку напрямку «Диктатура Закону»
напрямку «Активна життєва позиція».
• На 24 листопада (середа) намічено обговорення
Громадянські середи «Поступу» відкріті для
подальшого розвитку напрямку «Активна Громадянусіх. Запрошуємо всіх зацікавлених.
ська Позиція».

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 27 жовтня (середа) заплановано обговорення
шляхів розвитку поступівського магістрального напрямку «Захист».
• На 3 листопада (середа) планується обмін думками щодо розвитку організації «Поступ» у регіонах
України.
• На 10 листопада (середа) планується обговорення

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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ИТОГИ РАБОТЫ ПЯТОГО НАПРАВЛЕНИЯ «ПОСТУПА»
(Начало на стр. 1)
По акции «Марафон бескорыстия» инициативная
группа модернизировала проект. Был разработан
макет закладки с притчей, который будет доработан
и запущен в печать в самое ближайшее время. Распространять закладку планируем оперативно и массово по членам организации.
По новому проекту «Творческий вечер «Поступа»
открыта соответствующая тема и идет обсуждение на
Одноклассниках. Приоткрывая завесу, скажем, что 5
поступовцев уже высказали желание принять участие,
и представить нам свои таланты и умения. Заявки
принимают организаторы до конца октября, затем по
количеству оставшихся свободных мест будет сформирован список гостей. Вход планируется по пригласительным билетам. Окончательная дата мероприятия
будет оглашена в первых числах ноября.
Благотворительный фонд «Славянский купол»

начал практическую работу: был выбран центр социально-психологической помощи детям «Мрия Переяславщины» в с. Цыбли Переяслав-Хмельницкого
района. У центра есть нужда в вещах, моющих средствах, оргтехнике, а детям дороже всего наше внимание. Одна поездка в центр уже состоялась,
благодаря поступовцам воспитанникам было переданы одежда, портфели, школьные принадлежности
и посуда, так для них сейчас необходимые. Информация о следующей поездке и потребностях вышеуказанного центра будет в соответствующей теме на
«Одноклассниках», а также объявление в газете «Поступинформ».

Ирина Ткаченко, член Исполкома «Поступа»,
член группы направления «Восстановление и
Поддержание Моральных, Духовных и Патриотических Ценностей»

ЧОМУ ЗВОЛІКАЄ ПРОКУРАТУРА?
«Є дві безкінечні речі: Всесвіт та
людська тупість. Втім… щодо Всесвіту я не впевнений!» Альберт Енштейн.
В березні 2008 року за проханням
голови правління Житлово-будівельного кооперативу «Взуттьовик» Власової Валентини Миколаївни
мною було розглянуті документи. на підставі яких
член Кооперативу «Взуттьовик» Максименко Анатолій Іванович отримав у власність квартиру, яка до її
відчуження мала статус службової.
Вивчивши документи мені стало відомо, що бувший голова Кооперативу Постернак О.Л. склав і передав до державного органу документи, що містять
неправдиві дані, з метою відчуження для Максименко
А.І. кооперативної квартири № 50, в будинку по вулиці Серафімовича, 6.
Квартира була відчужена за заниженою вартістю (в шість разів нижчою за реальну), без згоди
на те інших членів кооперативу, свідомо підробивши підписи останніх в протоколі загальних зборів, а перед цим упереджено змінив статус
зазначеної квартири.
Далі, 12.04.2008 з даного приводу до прокуратури Дніпровського району мною було складено і
подано належну заяву про злочини, в порядку ст.
97 КПК України.
Довге блукання кабінетами прокуратур різного
рівня і Міністерства внутрішніх справ, а також адміністрації Президента України заяви про злочин і
багаточисельні скарги на «непорушення кримінальних» справ були залишені поза увагою Генеральної прокуратури України. Прокуратура і до

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 20), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 18 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ
На засіданні були присутні 16 членів Виконкому
(при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Доненко Т., Замурій Л.,
Зінган О., Кравченко О., Малиночка І та Ткаченко І.
Секретар засідання – Грушевий Л.
Вів засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету за вересень за
звичайною схемою.
2. Затвердити проект посадової інструкції члена Виконкому з урахуванням запропонованих виправлень.
3. Провести автопробіг в м. Бровари в суботу 23
жовтня 2010 з 12-00 до 14-00. Координатор –
С.Солодкий.
4.Погодити план роботи у віртуальному просторі на
період до закінчення виборчої кампанії в м.Бровари.
Чергове засідання Виконкому призначене на понеділок 1 листопада 2010р.

цього часу не може збагнути, що відповідно до
ст.112 КПК України заяви щодо скоєння злочинів
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
посадовим особами є підслідністю прокуратури.
ОРГАНІЗАЦІЯ
– СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
Саме прокуратура тричі скасувала постанови про
відмову в порушені кримінальних справ відносно
ОГОЛОШЕННЯ ВІД
Постернак О.Л., які були винесені працівниками
«СЛОВ’ЯНСЬКОГО КУПОЛУ»
ВДСБЄЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.
Благодійний фонд «Слов’янський купол» щиро
Києві. В той же час працівники прокуратури розуміли, що дії працівників міліції не є законні, а про- дякує всім, хто підтримав акцію фонду щодо збору
ведена дослідча перевірка є неповною. Хоч коштів та одягу для вихованців центру соціальнопрокуратура тричі скасовувала постанови МВС про психологічної допомоги дітей «Мрія Переяслав«непорушення кримінальної справи», однак сама щини». На жаль, потреби діточок значно більші і ми
ж вона тричі не порушувала відносно останніх дис- продовжуємо збір коштів та необхідних для них на
циплінарних проваджень. Тобто нічого не робила сьогодні:
- миючих засобів (дитячих шампунів, мила,
задля поновлення законності. Склалось враження,
що вона лише чекає спливу трьохрічного строку з пральних засобів для автоматичного прання);
- бочок для соління пластикових по 50л – 3 шт.;
моменту скоєння злочинів, напевне задля звіль- комп’ютерів, можна б/в – 5 шт. (1 для адміннення Постернака О.Л. від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків персоналу з принтером та 4 для вихованців);
- одягу та взуття нових та б/в;
давності, згідно ст. 49 КК України.
- дзеркала в роздягальню;
До листопада 2010 року залишилося зовсім
- особистих шаф для одягу;
мало часу, тобто, в разі непорушення прокура- шафи-харчоблоку;
турою кримінальних справ щодо Постернака
- лав для роздягальні ( кількість визначатиметься
О.Л. до 8 листопада 2010 р., можна констатувати, що: «правий той у кого більше прав», і в залежності від довжини їх).
З усіх питань щодо збору звертатись до Заган
«рука руку миє». Але не треба забувати, що громадськість бачить як «людська дурість не старіє, Альони за телефоном (050) 446-79-52 та Костіна
а вдосконалюється», і якщо посадова особа Ігоря за телефоном (067) 935-87-16.
плює на закон та громадськість, то остання
«Що за сумна епоха, в якій легше розбити атом,
утреться, а якщо навпаки, то мабуть вельмишаніж знищити стереотип?» Альберт Енштейн.
новний чиновник втоне.
Прошу вважати це звернення як офіційну публічну
заяву про злочин та як заяву про бездіяльність орга- Артур Муляр, член «Поступу»
нів прокуратури!

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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