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За Громадянську Державу!

ЦЕЛИ И РЕГЛАМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО СОВЕТА
На встрече общественных организаций, в среду 29 декабря, представителями трех гражданских объединений (М.
Твердохлеб, организация «Поступ»; А. Сопов, киевская организация ВОО «Гражданская позиция»; В. Подлипский, ОО
«Співвітчизник») подписали цели и регламент Гражданского совета.
Цели Гражданского совета:
1. Координация действий организаций, входящих в
состав Гражданского совета.
2. Информационный обмен
3. Обмен опытом
4. Совместная защита законных прав и интересов
организаций и их членов
Регламент работы Гражданского совета:
1. Членами Гражданского совета могут быть любые
легализованные общественные организации.
2. Право голоса при принятии решений имеют только
организации, которые согласились с данным регламентом.
3. Заседания Гражданского совета ведет избираемый на каждом заседании координатор. На заседаниях
присутствуют полномочные представители (не более
двух) организаций-членов ГС.

4. Участие в заседаниях представителей от организаций-членов Гражданского совета является обязательным. В случае регулярного отсутствия
представителей организаций-членов Гражданского совета на заседаниях, такая организация исключается из
Гражданского совета.
5. Встречи представителей организаций-членов
Гражданского совета проводятся регулярно один раз в
неделю по средам в 17:00.
6. Каждая организация-член Гражданского совета обязана предупреждать об отсутствии на заседаниях своего
представителя с пояснением причин отсутствия.
7. Время и место встреч, а также любые другие положения данного Регламента могут быть изменены
общим решением большинства участников Гражданского совета.

Нам давно уже пора понять, что вопрос «Кто должен управлять государством?» незначителен по сравнению с вопросами «Как осуществляется власть?» и «Как
много власти сосредоточено в руках тех, кто ею обладает?» (Карл Раймунд Поппер, австрийский и британский философ 1902 – 1994 гг.)

ПОСТУП И ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
Приведенный материал мы уже не собирались публиковать, как потерявший актуальность в связи с изменением порядка проведения консультаций с
общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики (Постановление Кабинета Министров Украины № 996 от 03.11.2010 «Об
обеспечении участия общественности в формировании и
реализации государственной политики»). Но, как позже
выяснилось, материал оказался актуальным и сейчас.
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
к Президенту Украины, Кабинету Министров и Верховному
Совету Украины:
Почему «Поступ» не хотят видеть в Общественном совете при
Министерстве аграрной политики Украины?
Закон гласит, что основными задачами любых общественных советов при органах исполнительной
власти являются реализация гражданами конституционного права на участие в управлении государственными делами и обеспечение общественного
контроля над органами государственной власти. И я
решил выяснить, так ли это на самом деле.
В рамках поступовского направления деятельности «Активная гражданская позиция» я изъявил желание быть представителем «Поступа» в
общественном совете при Министерстве аграрной
политики Украины (далее – общественный совет при

МинАП). А Исполком организации «Поступ» принял
решение и утвердил мою кандидатуру.
Ознакомившись с задачами и функциями общественного совета при МинАП, которые прописаны в нормативном документе, регулирующего его деятельность
(«Положение об общественном совете при Министерстве аграрной политики Украины», утвержденное приказом Министерства аграрной политики Украины №259
от 20 мая 2010 г. (далее – Положение)), я выяснил, что
согласно этому документу, одними из основных задач
общественного совета являются:
- содействие реализации гражданами конституционного права на участие в управлении государственными делами;
- обеспечение учета гражданской мысли в процессе подготовки и организации выполнения решений Министерства;
- содействие Министерству в реализации его полномочий путем привлечения общественности;
- обеспечение обратной связи общественных организаций и объединений.
Итак, я передал необходимое заявление в канцелярию Министерства аграрной политики с ходатайством о моем включении, как представителя
гражданской организации «Поступ», в общественный
совет. И 25 июня 2010 меня пригласили на очередное
заседание общественного совета.
Первым делом совет рассматривал текущие вопросы,
а после дошло дело и до вступления в общественный
совет новых членов. Мне предложили кратко рассказать
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Новини «Поступу»
Поновлено в членах «Поступу» Довгого В.П. Виключено з організації Коваленка В.В. за регулярну
несплату членських внесків. Виключено із складу
Виконавчого комітету громадської організації «Поступ» Грушевого Л.А.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З народженням доньки
Клименка Валерія Олеговича (18 грудня)
З днем народження
Перевозника Олександра Петровича (2 січня)
Ситара Олександра Володимировича (5 січня))
Шамакіну Ларису Володимирівну (5 січня)
Колісник Наталію Анатоліївну (6 січня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
•5 січня (середа) – вихідний.
•На 12 січня (середа) запланована термінова нарада
з питань роботи громадських рад при органах влади.
•На 19 січня (середа) заплановане Відкрите засідання Виконкому «Поступу».
•На 26 січня (середа) заплановано обмін думками
щодо розвитку організації «Поступ» у регіонах України.
•На 2 лютого (середа) намічено обговорення поточного стану справ та подальшого розвитку напрямку «Сильна Економіка».
•На 9 лютого (середа) заплановано обговорення поточного стану справ у напрямку «Активна Життєва Позиція».
•На 16 лютого (середа) намічено обговорення
поточного стану справ та подальших кроків у розвитку напрямку «Активна Громадянська Позиція».
•На 23 лютого (середа) намічено презентацію
книги Владимира Гонського «Людина і нація».
•На 2 березня (середа) заплановано обговорення поточного стану справ та подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка
Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».
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»)
о деятельности «Поступа», что мною и было сделано со
всем доступным мне красноречием и ораторским мастерством. Далее вопрос о моем вступлении был поставлен на голосование. И «гражданская мысль», учет
которой должен обеспечить совет, оказалась абсолютно
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ПОСТУП И ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
невостребованной. Большинство присутствующих членов
общественного совета проголосовали против принятия
представителя «Поступа» в совет. И это совершенно неудивительно. Когда я сказал, что моей главной задачей в
работе совета будет освещение его деятельности, то
можно было представить реакцию участников совета.
Давайте подробнее посмотрим, представители каких,
якобы общественных, организаций являются членами общественного совета при Министерстве аграрной политики
Украины? Согласно Приказу МинАП №259 от 20.05.10 «Об
утверждении персонального состава общественного совета
при Министерстве аграрной политики Украины», в состав
совета входят 70 человек. Вот некоторые из «ярких представителей общественности»: генеральный директор СП
«Нибулон» Вадатурский А.И., президент агрофирмы «Сады
Украины» Зайцев А.И., генеральный директор фирмы
«Астарта Киев» Иванчик А.Б., президент ЗАО «Олимп» Климец В.Г., председатель концерна «Укрсадвинпром» Рыбак
С.С., президент холдинга «Агрофьюжн» Сипко И.М., генеральный директор компании «Амако» Скоцик В.П., директор ООО «Корпорация «Агро-Союз» Хоришко В.А. и т.д.
«Холдинги», «концерны», «ООО» – несмотря на красивые
«агропромышленные» названия, это все-таки коммерческие структуры. И у меня возникают вполне обоснованные
сомнения относительно общественной направленности их
деятельности. Да и на сайте Министерства никак не отражена деятельность такого многочисленного совета. Значительная часть членов общественного совета при МинАП –
это представители крупного бизнеса. И что ж они там за
решения принимают, которые не публикуются на сайте
Министерства? Зачем им общественная организация «Поступ» и участие в их делах общественности?
Все эти вопросы остаются открытыми. И я буду добиваться принятия Поступа в общественный совет
при Министерстве аграрной политики Украины,
чтобы задачи которые поставлены перед Советом выполнялись реально, а не только на бумаге.

Анатолий Васюра, член «Поступа»
сентябрь 2010 г.
Так как Кабинет Министров изменил порядок формирования общественных советов и в органах государственной власти начался процесс «перезагрузки» существующих
советов, Исполнительным комитетом «Поступа» принято
соответствующее решение об участии 12 наших представителей в общественных советах при органах исполнительной власти с учетом измененной процедуры их
формирования. А теперь посмотрим, что же изменилось
после принятия упомянутого постановления КМУ?
НА ТЕ Й ДЕМОКРАТІЯ,
ЩОБ БЛОКУВАТИСЯ
У минулу п’ятницю, 24 грудня, мені
випала честь стати учасником долучення громадськості до формування
та реалізації державної політики. А саме, представляти
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громадську організацію «Поступ» в установчих зборах
щодо формування Громадської ради при Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг.
До участі у даному заході було допущено 40 кандидатів та ще 26-тьом відмовлено через невідповідність
поданих пакетів документів встановленим вимогам. Навіть з поверхневого пошуку в Інтернеті виявилось, що з
40 «щасливчиків» семеро пов’язані спільною участю в
Компанії з управління активами «Національний резерв»
(КУА здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів, представники яких були присутні на зборах), яку очолює, обраний головуючим на зборах,
Лиховид Олег Едуардович. Взяв участь у зборах також
і син головуючого – Лиховид Дмитро Олегович.
Звичайний протокольний перебіг проведення зборів
невдовзі був порушений пропозицією головуючого: проголосувати щодо участі у зборах ще одного представника
організації, яка припустилась несуттєвих помилок у поданих документах. Адже несуттєві помилки були виправлені
ними відразу після припинення приймання документів.
Незважаючи на те, що після закінчення прийому документів та затвердженням складу учасників зборів на засіданні ініціативної групи минув тиждень, установчі збори
прихильно поставились до участі представника відомої
всеукраїнської асоціації до участі в зборах.
Ініціативною групою було запропоновано обрати громадську раду у кількості 25 учасників. Аргумент такої кількості: чисельність достатня для діяльності; в більшій
кількості важко зібрати кворум та й приміщення, яке надано держорганом, не дозволяє зібратися більшій чисельності(!). Головуючий звітував про неефективну роботу
попередньої ради, чисельність якої іноді перевищувала
тридцять осіб. Частину членів було виключено через систематичну відсутність на засіданнях та бездіяльність. Засідання, з його слів, більшою мірою присвячувались іншим,
ніж робочі, питанням. Один з комітетів взагалі не подав звіт
про свою діяльність. Пропозиції щодо збільшення кількості складу нової ради для поступового визначення дійсно
робочого складу шляхом відсіювання, або хоча б запровадження ротації вибулих членів не були підтримані.
Цікавими на загальних зборах були суперечки між головуючим та одним з членів ініціативної групи – Дарковим
Василем Миколайовичем, головою Профспілки страхових брокерів, який постійно апелював до головуючого.
В розданих бюлетенях учасники зборів повинні були
відмітити не більше 25 осіб, що повинні увійти до складу
громадської ради. Після перерахунку голосів, комісія
оголосила результати, після яких частина присутніх почала залишати зал засідань. А даремно. Бо потім почалося саме цікаве. Спочатку виявилося, що четверо з
присутніх набрали однакову кількість голосів, а з них
мають бути обраними лише троє. Щодо цих чотирьох
було проведено переголосування бюлетенями.
А потім взяв слово п. Дарков. Він визнав, що установчі
збори були проведені з дотриманням всіх вимог, проте
відзначив, що при їх підготовці мали місце домовленості
між майбутніми учасниками. Тобто певне коло представників організацій заздалегідь домовились голосувати один

за одного, тим самим, гарантуючи собі участь у майбутній
раді. Таку ж пропозицію попередньо було зроблено і п.
Даркову: голосування за вказаних представників, гарантує
голосування за нього. Але так як п. Дарков відмовився від
пропозиції, то він до складу нової громадської ради не потрапив. Організатором лобістського процесу був названий
п. Лиховид О.Е., саме ним було організовано участь представників «потрібних» організацій шляхом дооформлення
документів після закінчення терміну їх прийому.
Головуючий визнав, що дійсно, у визначений термін
належним чином оформлені документи були подані лише
12-15 організаціями («Поступ» був серед них). Решта містили «прикрі», несуттєві помилки. І тому, для належного
представництва громадськості, решті було запропоновано
протягом наступного дня оперативно дооформити документи. При цьому частина організацій цим скористалась,
а частина не змогла. Щодо списків йому, начебто, не було
відомо, та й «не може громадська організація комусь належати» (згадаймо зазначене КУА(!)). А щодо групування,
то п. Лиховид О.Е. зазначив: «На те й демократія, щоб
блокуватися». Вірно ним було також підмічено і щодо участі представників однієї сім’ї, що ж, якщо у нас суспільство толерантно до цього ставиться. Якби це не
сприймали, то за такі б тандеми не голосували.
Хоча й бажали виступаючі продуктивної роботи новій
Громадській раді, але після таких дебатів та прямих зізнань, маємо великі сумніви щодо відповідності її діяльності, а саме участі громадськості в формуванні та
реалізації державної політики. «Вузька», обрана сама
собою «громадськість», буде представляти українську
громаду навіть на дорадчих постах при держорганах. А
дійсно наші інтереси, принаймні в Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг, поки що залишаться
при нас. Насправді жалю, що я не був обраний до громадської ради, абсолютно не було. Якби я туди і втрапив
би випадково (не інакше), навряд чи зміг один протистояти сформованому «начебто громадському» лобі.

Андрій Геращенко, член «Поступу»
Как видно из приведенной информации, абсолютно ничего не изменилось: смена власти и законодательной базы совершенно не влияют на
результативность сотрудничества государственных
органов с гражданскими объединениями. Представители реальных общественных структур, которые,
на фоне сокращения затрат на содержание государственного аппарата, готовы бесплатно работать на
благо своей страны, остаются в стороне от функций
управления своим государством! На лицо системная
проблема общегосударственного масштаба в вопросе реализации гражданами Украины статьи 5 Конституции Украины: «Носителем суверенитета и
единственным источником власти в Украине является
народ. Народ осуществляет власть непосредственно
и через органы государственной власти и органы
местного самоуправления...». Конечно же, представители «Поступа» процесс вступления в общественные советы на этом этапе прекращать не будут. Мы
будем и далее освещать ход кампании.

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