Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!
Газета видається з вересня 2003 року

За Громадянську Державу!

23.12.2010 – 30.12.2010

ОСТАННІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ ДО МІСЦЕВИХ РАД –
ВІЛЬНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ЧИ СПЛАНОВАНИЙ ФАРС!
Як відомо, на останніх виборах депутатів до місцевих Рад та міських і селищних голів організація «ПОСТУП»
брала участь під знаменами Ліберальної партії України (ЛПУ). Чому ЛПУ? А
тому, що згідно з чинним законодавством громадська організація не має права бути суб’єктом виборчого права, а з ЛПУ ми давно співпрацюємо
та і в ідеології є спільні риси. На минулих виборах ресурс організації «Поступ» був направлений на місто Бровари Київської області. Чому Бровари? Бо в Києві
вибори відмінили, а Бровари є другим містом після
Києва за кількістю членів «Поступу».
Ми створили команду із 18 кандидатів в депутати
до Броварської міської Ради по багатомандатному і
одномандатним округам, та виставили свого кандидата на посаду міського голови.
Зауважу, що «Поступ» вдруге брав участь у виборчому процесі, і цього року це вже не була репетиція,
а був серйозний бій з опонентами і конкурентами.
Вибори проходили дуже складно. Місцевий тервиборчком (ТВК) з першого і до останнього дня намагався перешкоджати нормальному виборчому
процесу. Почалося з того, що нас ніяк не хотіли реєструвати (особливо кандидата в мери), а закінчилося
зміною звичного розташування дільничних виборчих
комісій (ДВК) та елементарним недопуском спостерігачів до процесу підрахунку бюлетенів. Та ми подолали всі труднощі і вибори все ж відбулися. Чесні
вони були чи ні, це питання риторичне. Можу сказати
одне, що грубих та масштабних фальсифікацій під час
голосування нами не було зафіксовано.
Але саме цікаве почалося пізніше, коли все було пораховано і вже ніхто і ніщо не міг вплинути на результати. Я, як голова виборчого штабу, звернувся до ТВК
із проханням надати нам офіційні результати голосування у вигляді копії протоколів. На що мені відповіли,

що згідно з чинним законодавством протягом 10 діб
всі результати будуть оприлюднені у місцевій пресі.
Ми почали чекати оприлюднення. Спочатку виявилося, що місцеву газету «Броварську панораму» не
можливо купити, вона розповсюджується через підписку та вкидається у поштові скриньки. Стало відомо,
що потрібний номер газети вже вийшов, але ми його
ще кілька днів не могли знайти. Так ми в очікуванні
згаяли ще пару діб. І ось цей день настав, бажаний
номер газети в руках. Але. В номері були надруковані
лише списки людей, які стали депутатами, та прізвище нового міського голови. А як же інформація про
всіх інших учасників виборчого процесу? Ми зрозуміли, що ми не пройшли, але нас цікавить скільки конкретно голосів виборців отримала наша команда.
Знову я, як голова штабу, хочу звернутись до ТВК,
щоб нам надали інформацію конкретно по Броварському осередку ЛПУ. Але в звичному приміщенні мерії я
вже не знайшов ні самої ТВК, ні її слідів. Ніхто в мерії не
знав куди поділась ТВК, вона зникла неначе НЛО, припустили лише, що її розформували, але де знаходиться
її архів і до кого звернутись, я так і не зміг вияснити.
В цій ситуації виникає питання: «Що ж це за такий
таємничий орган ТВК, який безслідно зникає з результатами голосування?» Якщо вибори пройшли
чесно і відкрито, як нас інформує теперішня влада,
то чому не оприлюднюють повністю результати голосування, і для чого кудись зникати? Якщо ТВК кудись
переїхала на нове місце, то чому громадськість не
проінформували про це? Якщо ТВК розформували,
то куди необхідно звернутись для отримання інформації? На всі ці запитання ми не знайшли відповіді. А
от якщо вибори не пройшли чесно та відкрито, то тоді
зрозуміло чому і куди зникла ТВК.

Сергій Солодкий, голова виборчого штабу,
член Ради «Поступу»

Нам не нужна автоматизированная система фальсификации выборов, мы создадим государственную. (Александр Лукашенко, Президент Белоруссии)
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ДИКТАТУРА ЗАКОНА

В среду 15 декабря 2010 года в
«Поступе» была проведена Гражданская среда по развитию деятельности направления «Диктатура Закона».
В ходе проведения мероприятия традиционно был
рассмотрен вопрос о тех проблемах членов организации, которые требуют вмешательства организации.
И очень важно чтобы все члены организации помнили
один из основных принципов деятельности организации, а именно: «Нарушение законных прав и интересов члена организации расценивается нами как
посягательство на саму организацию с соответствующей реакцией со стороны организации».
Кроме того, были подведены итоги двухлетней работы, направленной на предание огласке поименного

списка сотрудников МВД, привлеченных к ответственности за коррупционные деяния и продолжающих пребывать в рядах правоохранителей. В ходе
обсуждения этих итогов принято решение внести
корректировки в деятельности направления и сместить акценты в сторону конкретных фактов проявления коррупции и мониторинга исполнения,
вступающего с 01.01.2010 года нового Закона о
борьбе с коррупцией.
Также было принято решение о начале реализации
положений программы «Поступа» относительно реформирования судебной системы. В соответствии с
поступовской программой «В единении – сила!» судебная система должна быть подчинена интересам
народа, должна быть введена выборность судей всех
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Новини «Поступу»
На черговому засіданні членів Громадської організації "Діловий союз України", яке відбулося 23
грудня 2010 року обговорювалися поточні питання,
підводились підсумки роботи за поточний рік та вирішено провести загальні збори 25 лютого 2011
року.
Наступне засідання відбудеться 13 січня 2011р.
(30 грудня та 6 січня – засідань не буде) 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
Шубіна Євгена Анатолійовича (24 грудня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 29 грудня (середа) планується підбиття підсумків діяльності організації «Поступ» за 2010 рік.
• 5 січня – вихідний.
• На 12 січня (середа) намічено складання плану
діяльності «Поступу» у 2011 році.
• На 19 січня (середа) заплановано обмін думками щодо розвитку організації «Поступ» у регіонах
України.
• На 26 січня (середа) намічено обговорення поточного стану справ та подальшого розвитку напрямку «Сильна Економіка».
• На 2 лютого (середа) намічено обговорення поточного стану справ у 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»)
уровней и введен механизм снятия судей по народной инициативе. как раз этой задаче и предполагается посвятить основную деятельность организации
по направлению «Диктатура Закона». И связано это
с тем, что судебная система является, точнее должна
являться последним бастионом на защите порядка и
справедливости. НО. В наших реалиях дела здесь обстоят не так, как хотелось, и как нужно.
Работа в этом направлении потребует много сил
и энергии.

Игорь Мотузка, член Совета «Поступа», координатор направления «Диктатура Закона»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”

2
000 грн. Молодежь сможет получить финансирование
на свои проекты в сферах: политики, журналистики,
экономики, спорта, культуры, юриспруденции, организацию одноразовых массовых акций, флеш-мобов,
концертов либо интернет проектов, которые будут направлены на популяризацию и борьбу за русский язык
под эгидой «Русскоязычной Украины».
Далее, присутствующие разделились по заранее
выбранным секциям: политики, журналистики, Интернета, экономики, юриспруденции, культуры и
спорта.
В завершении форума были подведены итоги форума, награждения победительниц конкурса «Русскоязычная красавица» и фуршет.

ФОРУМ АКТИВНОЙ МОЛОДЁЖИ
18 декабря в МВЦ г. Киева по инициативе Народного депутата Украины
Вадима Колесниченко и под патронатом Всеукраинской общественной
организации «Правозащитное общественное движение «Русскоязычная
Украина» состоялся Форум активной
молодёжи под названием «Стань хозяином своей страны».
В работе Форума приняли участие
более 300 представителей молодежи
со всех регионов Украины (в основном южный и восточный регион), а также украинские
политики, молодежные лидеры, эксперты, полито-
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логи, журналисты, экономисты, юристы. От «Поступа» на Форуме присутствовали и принимали участие его работе Сытар А.и Синьковский Э.
Цель форума: объединить молодежь Украины,
симпатизирующую идеям организации, взаимоуважения, толерантности, выступающую за гражданский
мир и межнациональное согласие, способную генерировать новые современные идеи и воплощать их
во всех сферах общественной жизни.
В первой половине форума представители организации ознакомили присутствующих с идеями и целями «Русскоязычной Украины», обсудили «проблему»
статуса русского языка в Украине и другое. Состоя- Александр Сытар и Эдуард Синьковский,
лась презентация системы грантов общей суммой 150 члены «Поступа»

ЗАХИСТ

Недавно відбулась чергова громадянська середа, присвячена шостому магістральному напрямку
роботи «Поступу» – «ЗАХИСТ».
Досить багато часу було приділено обговоренню
громадянської справи, яка стосується нашого поступівця С.Солодкого (справа підполковника Л.Сингаївського). Перші кроки у справі були здійснені ще в
лютому-березені місяці цього року. Обговорення питання на середі викликано необхідістю порадитись с
громадськістю стосовно подальшого розвитку справи
та плану дій. Загальними силами присутніх на середі

зникне і не вирішиться. Необхідно діяти!!! Робити все
можливе і «неможливе» за для досягнення мети!;)
Також прийшли до висновку, що створення та розвиток кнопки оперативного реагування «postupSOS» в
силу різних причин тимчасово призупинити.
Обговорені були питання стосовно налагодження
дієвої оперативної розсилки смс-повідомлень по всій
організації.

було запропоновано два варіанти розвитку справи: 1.
Вимагати через суд відшкодування матеріальної та
моральної шкоди; 2. Звернутись до Інспекції по кадрах при МВС України. Заявник (в нашому випадку
С.Солодкий) має визначитися разом із робочою групою (склад групи Мотузка І. та Чубко Д.) до
27.12.2010 року що робити далі.
В черговий раз хочу звернути в увагу всіх: заявник Анна Лисаченко,
– ГОЛОВНА, КЕРУЮЧА особа розвитку, виконання та координатор напрямку «ЗАХИСТ»,
здійснення плану громадянської справи. Рушійною керівник юридичної фірми «З.Е.В.С.»
силою справи є ЗАЯВНИК. Відкривши громадянську
справу, слід розуміти, що проблема сама по собі не ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОСТУП»

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у листопаді 2010 р. зробили додаткові внески на розвиток організації (всього
35 осіб, з них 1 побажала своє ПІБ не оприлюднювати)

Процесс вступления поступовцев в общественные советы продолжается. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, все
общественные советы при органах исполнительной
власти должны быть сформированы до начала февраля. На сегодняшний день уже утверждено Исполкомом «Поступа» 11 кандидатов и готовятся к
утверждению 6 кандидатов. Цель участия поступовцев в общественных советах – это продвижение
программных задач «Поступа», освещение деятельности органов власти.
Членство в таком общественном совете дает немаловажные преимущества:
1. Возможности для карьеры в государственных
органах власти;
2. Прямой выход на высокопоставленных политиков;
3. Расширение круга деловых знакомств, продвижение личных интересов.
Каждому, кто желает принять участие в работе
общественных советов, необходимо связаться с
координаторами процесса Сергеем Балковым (067
942 8821) или Денисом Чубко (067 732 6195).
Обращаем внимание, что остался всего один
месяц для того, чтобы определиться и подать документы для участия в учредительных собраниях при
органах исполнительной власти.
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