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За Громадянську Державу!

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП» К КАБИНЕТУ
МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ПО ПОВОДУ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В среду, 12 января, была проведено срочное никогда не создадим нормального государства!
Также на совещании присутствовал Михаил
совещание, на котором обсуждались вопросы
вступления представителей организации «По- Лебедь – представитель партнерства общестступ» в общественные советы при органах го- венных организаций «Сприяння доступу органісударственной власти. Срочность проведения зацій громадянського суспільства до роботи в
мероприятия была вызвана тем, что по новому громадських радах при органах виконавчої
постановлению Кабинета Министров Украины влади».
По результатам совещания можно сказать, и
общественные советы должны быть сформированы до февраля 2011 г. А также тем, что уже все участники были единодушны, что новое побыл выявлен первый факт обструкции входа становление Кабмина Украины (№996 от
реальных общественных организаций в об- 03.11.2010), которое регулирует порядок форщественный совет при Государственной ко- мирования общественных советов при органах
миссии по регулированию рынка финансовых власти, является прогрессивным в сравнении с
услуг (руководитель В.Волга). И потребовалось предыдущим. Главным отличием является то,
обсудить это и решить, как поступать дальше. что общественные советы формируются не орТакже было важно выяснить позицию власти по ганом государственной власти, а инициативой
общественных организаций.
этому вопросу.
Вместе с этим есть и ряд серьезных недоОрганизация «Поступ» пригласила на совещание представителей Администрации Прези- статков. Самых главных из них два.
Первый. По действующему порядку, срок
дента Украины, Кабинета Министров Украины и
полномочий общественных советов установлен
Госкомиссии по регулированию финуслуг.
Пришли на совещание только представители в два года. И если сейчас (до февраля) органиСекретариата Кабинета Министров Украины зация не вступила, то придется ждать два года.
Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены законам.
(Жан Лерон Д’Аламбер, французский математик и философ, 1717 – 1783 гг.)
Анна Леонтьева и Александр Ильенко (главные Мы считаем, что это категорически непраспециалисты департамента информации и мас- вильно! Вступление в общественный совет
совых коммуникаций). Особо следует подчерк- для любой организации должно быть отнуть, что это первый случай за всю историю крыто всегда!
Второй. Действующий порядок предполагает
организации «Поступ» (10 лет!), когда представители власти посетили поступовское рабочее включение не всех представителей, которые помероприятие и приняли в нем непосредствен- дали заявку, а тех, кого изберут путем рейтинное участие. Мы видим здесь позитивный сим- гового голосования. Это неправильно. Давать
возможность работать (заметьте – бесптом в действиях нового правительства.
Но на фоне этого также следует обратить вни- платно!) нужно всем! А вот отсеивать
мание на позицию Госкомиссии по регулирова- путем голосования нужно уже в процессе
нию финуслуг. Их работник в телефонном работы по результатам такой работы.
Также выяснилось, что есть расхождение во
разговоре отметил, что у них рабочий день до
18-00, а совещание назначено на 19-00. Они, мнениях между представителями Кабмина
может быть, и пришли бы, если это было бы в Украины и организации «Поступ» о сути деярабочее время. Нам очень жаль, что государст- тельности самих общественных советов. Кабвенные чиновники не хотят тратить свое личное мин считает, что главная задача общественных
время на свои профессиональные дела, за ко- советов – проводить общественную экспертизу
торые получают ДЕНЬГИ, в то время, когда проектов законодательных актов.
Наша организация «Поступ» смотрит на эту
этими же самыми делами занимаются негосударственные люди в свое личное время и со- задачу гораздо шире! Мы считаем, что главной
вершенно бесплатно! Понятно, что с таким задачей есть не экспертиза проектов, а ГРАЖпсихологическим настроем у госчиновников мы ДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ деятельности власти.
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КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• 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»)
Этот ГРАЖДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ предполагает в первую очередь установление постоянных рабочих контактов власти с народом через
общественные объединения и их представителей. Ведь если власть в народе не будет популярна, и народ не будет понимать действий
власти, то ничего у такой власти не получится!
А одной из попутных задач уже может быть и
проведение общественных экспертиз законопроектов, которые власть собирается издать.
Общественная организация «Поступ»
хочет поблагодарить представителей Кабинета Министров Украины за участие в
совместной работе и надеется, что это
был не последний раз, а начало долгосрочной общей деятельности!
По всем возникающим вопросам, можно обратиться к координаторам работы организации
«Поступ» в общественных советах при органах
власти: Денису Чубко (тел.: 067 732 6195) и
Сергею Балковому (тел.: 067 942 8821).

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» ПРОТЯГОМ 2009-2010 РОКІВ
Громадська організація «Поступ» зареєстрована 19.12.2001 Київським управлінням юстиції.
Одним з головних напрямків діяльності громадянської організації «Поступ» є сприяння розвитку
громадянської активності громадян України, створення умов для реалізації ст. 5 Конституції України.
Організація «Поступ» розпочала діяльність з
2001 року. Основною метою організації є створення сильної держави шляхом встановлення диктатури закону, побудови економіки, орієнтованої
на середній та малий бізнес, а також встановлення
та підтримки моральних, духовних та патріотичних
цінностей. На даний момент організація налічує
227 членів з м. Києва та інших регіонів України.
За два останніх роки діяльності було зроблено
наступне:
- проведено 95 Громадянських зборів щосереди з різних тем, в яких взяли участь 2217 чоловік;
- у власній організаційній газеті «Поступінформ»
щотижня (за два роки вийшло 102 номери) друкувалися тільки власні статті відповідної тематики
та спрямування. Всього було опубліковано більше
310 авторських статей 53 авторів.
- в 2009 році у соціальній мережі «Однокласники» було створено та підтримується група «Поступ», в якій проводяться обговорення актуальних
питань з політичного, соціального та духовного
життя країни. Кількість групи 1400 чоловік.
- за два роки направлено до владних структур більше 100 листів та звернень з пропозиціями та вимогами щодо розбудови
Громадянської держави.
- члени «Поступу» вступили до Громадської
ради при Головному управлінні МВС України у

м. Києві, беруть участь у роботі Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва;
- команда організації «Поступ» з 19 чоловік
взяла участь у місцевих виборах у м. Бровари
2010 року в якості кандидатів в депутати;
- у Києві проведено автопробіг «За активну
громадянську позицію» (10 жовтня 2009 року);
- у 2009 та 2010 роках організація «Поступ»
власною колоною взяла участь у демонстрації,
присвяченій святу Перемоги 9 травня;
- в березні-травні 2010 р. було проведено
конкурс дитячого малюнку «Мальовнича
Україна» в якому взяла участь 41 дитина віком
від 3 до 16 років, всі учасники конкурсу отримали дипломи та призи;
- для задоволення бізнес-потреб поступовців
у 2009 році засновано громадську організацію
«Діловий союз України». Зараз організація «Діловий союз України» налічує більше 25 членівпредставників малого та середнього бізнесу;
- засновано благодійний фонд «Слов’янський
купол», взято під шефство дитячий будинок
«Мрія Переяславщини» у с. Циблі ПереяславХмельницького р-ну Київської обл.;
- організація «Поступ» ініціювала проведення
регулярних зустрічей-консультацій із представниками інших громадських організацій, всього було
проведено більше п’ятдесяти таких зустрічей;
- було здійснено акредитацію журналіста «Поступінформу» у Верховній Раді України;
- представники організації «Поступ» регулярно брали участь в слуханнях у Верховній Раді
України та засіданнях круглого столу, організованих Головою Комітету Верховної Ради України

Новини «Поступу»
На засіданні «Громадянської ради», яке відбулося
у середу 12 січня, обговорювалися питання діяльності ради у новому році та залучення нових учаників. Були присутні М. Твердохліб, Д. Чубко, А. Сопов
(Громадянська позиція), В. Підліпський (Співвітчизник).
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося
13.01.2011 обговорювались поточні питання діяльності ДСУ та підготовки Загальних зборів, які призначені на 25.02.2011.
Наступне засідання відбудеться 20.01.2011 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
Демчук Наталію Трохимівну (14 січня)
Максименко Ольгу Іванівну (14 січня)

з питань промислової і регуляторної політики та
підприємництва Королевською Н.Ю.
Протягом 2009-2010 року організацією проводилася робота щодо підвищення громадянської свідомості населення України. Надавалися роз’яснення з
питань прав та обов`язків громадян України, роз`яснювалися положення Конституції України та чинного
законодавства, а особливо, з приводу належної діяльності державних органів влади.
Необхідно відмітити, що аналогічна робота, яку
проводила організація «Поступ», здійснювалася не
тільки в останні два роки, а протягом усього періоду діяльності організації до 2009 року.
Докладніше про діяльність організації можна
дізнатись із веб-сайту організації «Поступ»
www.postup.org.ua

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у грудні 2010 р. зробили додаткові внески на розвиток організації
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