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ЯК Я ВСТУПАВ ДО ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВІ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ (НАЕР)
(РЕКОМЕНДАЦІЇ МАЙБУТНІМ УЧАСНИКАМ ЗБОРІВ)
Так як я за фахом енергетик і проблеми енергозбереження мені
близькі за духом, тож вирішив обрати для себе саме цей (вказаний
вище) державний орган.
Як не дивно, документи для участі
в установчих зборах прийняли без проблем. І ось очікуваний та хвилюючий день 20 січня настав. Чому
хвилюючий? Бо вже був сумний досвід інших поступовців і повторювати їх долю не хотілося. Вислухавши
своїх колег, я вирішив, що буду діяти на зборах активно та рішуче. До участі в установчих зборах заявки
подали 19 структур, але лише 13 з них з’явились в
зазначений день і час.
Я вирішив прийти на півгодини раніше до початку,
щоб очолити реєстрацію учасників та поступово з усіма
знайомитись, та мені не пощастило – я вже був аж шостий у списку тих, хто зареєструвався. Поки чекали на
інших, то встиг з усіма перезнайомитись та поспілкуватись на тему їх і своєї громадської діяльності. Головне в
розмові розпочинати обговорювати потрібні собі теми
та всіляко показувати, що ти активіст, лідер, боєць і т.д.
І поступово я почав володіти аудиторією, майже всі слухали тільки мене і відповідали на мої питання. Я одразу

часу, щоб познайомитися з ними, вже не було. На столах учасників не було ні канцелярських приладів, ні паперу, ні навіть простої води. В приміщенні було дуже
спекотно і задушливо. На наші зауваження, пані Тетяна
відповіла, що це наші проблеми і вона нам нічим не зобов’язана. Напруга в аудиторії наростала з кожною хвилиною. Я навіть не помітив як в конференц-зал
прийшла представник від Кабміну Леонтьєва Анна, яка
намагалася захистити пані Тетяну від розгромної критики її роботи. Вона, до речі, була присутня на поступівській Громадянській середі, присвяченій
громадським радам, як потім виявилося, вона добре
запам’ятала ту зустріч. І тут на зборах в НАЕР вона дуже
здивувалася, що серед присутніх є представник «Поступу». В розмові з нею черговий раз виявилося, що
громадські ради влада розцінює виключно як інструмент для проведення громадських експертиз нормативно-правових документів, а от присутні у залі з нею не
погодились, бо наше ГОЛОВНЕ завдання – це ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ і МОНІТОРИНГ діяльності органів влади. Та кожний все ж залишився при своїх.
Після того, як всі питання порядку денного були вичерпані, було вирішено провести перше засідання новоствореної Громадської Ради при НАЕР. І тут знову

Солнце течет и ныне по тем же законам, по которым текло до явления ХристаСпасителя: так и граждански государства не переменили своих уставов; все осталось на Земле и как иначе быть не может. (Николай Карамзин, русский
литератор, 1766 – 1826 гг.)
запропонував кілька своїх ініціатив, головна про те, що
всіх бажаючих, без виключень, треба ввести в Раду і ніякого рейтингового голосування. Мене всі підтримали, ця
пропозиція радикально не сподобалась тільки представнику НАЕР, воно і не дивно. В аудиторії де майже
ніхто один одного не знає така поведінка дає змогу вийти
в лідери перегонів. Коли вибирали секретаря зборів, то
всі одразу затихли, бо справа ця не дуже вдячна і важкувата, я і тут визвався першим. Все це мені в подальшому при голосуванні кандидатур на посаду заступника
Голови дало плюс перед іншими кандидатами. Мене
одразу просто стороння людина висунула на посаду першого заступника і всі одноголосно проголосували «ЗА»,
за мене єдиного голосували одноголосно.
В процесі проведення зібрання довелося виступити із жорсткою критикою доповіді про результати
діяльності Ради минулого скликання, що дуже не сподобалося представнику від НАЕР – Ковризі Тетяні, а
потім ще й дружньо відхилили кілька її пропозицій,
після чого вона просто кипіла від гніву. Вона весь час
намагалася втручатися в хід засідання, але наші
спільні рішучі дії робили свою «чорну справу».
Слід зазначити, що самі збори були вкрай погано підготовлені ініціативною групою, яка складалася із представників НАЕР. Лише напередодні в вечері на сайті
з’явилася інформація про учасників зборів, а значить

втрутилася пані Тетяна, яка нам постійно радила перенести засідання на інший день і погрожувала визнати
Раду не легітимною. Спочатку я її словам не надав ваги
але пізніше виявилося, що вона не просто погрожувала,
а знала і мала певний план. Ну ніяк влада в її особі не хотіла такої Громадської Ради, яка виявилася не підконтрольною та не кишеньковою, а гордою і незалежною,
хоча б поки. Та все ж питання зборів №1 ми з боєм продавили і вирішили перших кілька важливих питань. На
цій радісній ноті перемоги ми і розійшлись.
Та не все виявилося так просто, як нам здалося.
Вже наступного дня на сайті з’являється наказ Голови НАЕР про нелегітимність новообраної Громадської ради в зв’язку із ліквідацією НАЕР та
створенням на її основі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Як то
кажуть у народі, ті ж яйця тільки в профіль. Згадуємо
погрози пані Тетяни.
Це ж треба так не поважати свій народ, щоб отак посвинськи, саме так і ніяк іншим словом не назвеш, чинити з людьми. Люди якомога швидко готували
документи, всі учасники втратили майже цілий день на
проведення зборів, іногородні приїхали за свій кошт у
відрядження, і виявляється, що все це просто пшик, вся
витрачена енергія десятків людей до одного місця. Для

(Продовження на стор. 2)
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Новини «Поступу»
На засіданні «Громадянської ради», яке відбулося
у середу 19 січня, обговорювалися питання залучення нових учаників. Були присутні М. Твердохліб,
Д. Чубко, О. Кравченко (Поступ), А. Сопов (Громадянська позиція), В. Підліпський (Співвітчизник),
А. Білокінь (Всесвітній фонд природи), С. Стеценко
(Мерітократична партія України).
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося
27.01.2011, обговорювались поточні питання діяльності ДСУ та ухвалені такі протокольні рішення:
- проаналізувати до 03.02.2011 р. нову редакцію
статуту та підготувати проект протоколу Загальних
Зборів ДСУ на 25.02.2011;
- провести роботу щодо запрошення офіційних
гостей на Загальні Збори ДСУ.
Наступне засідання відбудеться 03.02.2011 о
19:00 за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Нестерову Ірину Вікторівну (28 січня)
Подгорного Миколу Сергійовича (28 січня)
Соболєвську Ірину Геннадіївну (29 січня)
Шулімборську Валентину Володимирівну (30 січня)
Кравченка Олександра Геннадійовича (1 лютого)
Павловську Олександру Олександрівну (1 лютого)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• 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».
• На 16 березня (середа) намічено обговорення
поточного стану справ та подальших кроків у розвитку магістрального напрямку «Захист».
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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ЯК Я ВСТУПАВ ДО ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ НАЕР
був влаштований спеціально, щоб показати, хто в домі
господар. Керівнику НАЕР доповіли, що нова Рада їм не
хоче підпорядковуватися і він вирішив помститись.
Значить, боротьба продовжується. Перемога буде
за нами! Сміливо вступайте до громадських рад, боріться за свої права і переможете.

(Початок на стор. 1)

чого було проводити установчі збори та формувати
Раду, щоб наступного дня її знищити?! Що, невже представники НАЕР в день зборів не знали про реорганізацію їх установи? Звичайно знали! У нас є факти, коли
установчі збори відміняли завчасно, бо вже знали, що
установа реорганізується. Я вважаю, що весь цей фарс Сергій Солодкий, член Ради «Поступу»

ИСПОВЕДЬ УКУШЕНОЙ ДУШИ
Проблема, которая вот уже какое
десятилетие умалчивается и не рассматривается властями должным образом, прошла бы, наверное, и мимо
меня, если бы пару дней назад со
мной не поделилась историей одна
поступовка (она изъявила желание остаться анонимной). Одним обыденным утром у крыльца дома ее
укусила собака. Укусила и убежала… День начался не
совсем хорошо.
В поликлинике женщину нагрузили совсем неприятной информацией:
- необходимо сразу рану хорошо обработать обыкновенным, хозяйственным мылом;
- срочно разыскать злодейку-собаку, следить не
за своим состоянием здоровья, а, именно, за поведением этой самой собаки.
А вот добровольно принять все сорок уколов, у вас
вряд ли получится выпросить у доктора. Ведь они
опасны для здоровья…
А теперь о самом неприятном. Меня попросили
посмотреть информацию о возможных последствиях
в Интернете. Если вы хотите знать, что ожидало меня
позже, когда моя семья собралась у монитора компьютера и читала вслух информацию из Интернета.
Повесть о последствиях укуса какой-то невинной собачки. Если вы, действительно, хотите знать: рекомендую – покопайтесь сами. И прочитайте все, что
там написано и… вдумайтесь. Вы и ваши дети ходите, бегаете, играете, живете, радуясь всему, что
вас окружает и тем, кто рядом с вами радуется
жизни. Вы – кто еще не сделал прививки от столбняка, пожалуйста, прочитайте на сайтах те абзацы,
где больного закрывают в палате одного с подозре-

ПЕРША ПЕРЕМОГА
Недавно відбулись загальні збори
з обрання Громадської ради при
Державному комітеті з фінансового
моніторингу, органі відповідальному
за економічну розвідку. На відміну
від зборів у Держфінпослуг, у цих
зборах брали участь представники професіональних
асоціацій. Тобто люди, яким дійсно не байдужий розвиток фінансових ринків України, які розуміються на
економіці та здатні оцінити наслідки дій регулятора
та проінформувати про це громадськість, учасників
ринку та самого регулятора. Були і знайомі обличчя:
люди, які пройшли у раду Держфінпослуг. Пізніше їх
прізвища бачив як кандидатів у члени рад ще не одного державного органу.
Але на цих зборах переміг здоровий глузд. Після коротких дебатів до громадської ради були обрані всі
учасники зборів. Відразу після урочистого оголошення
результатів та закриття загальних зборів відбулось
перше засідання Громадської ради. Обрали голову і
двох заступників. З бажаючих створилась група з розробки положення про раду. Визначили порядок відпрацювання проекту цього положення, призначили
дату наступного засідання й по тому розійшлись.
Отже, так як мені вдалося стати членом громадської ради при державному органі, то буду тримати шановне громадянство у курсі всіх подій щодо діяльності
ради та моєї роботи у ній.

нием или диагнозом бешенство (на укр.яз. - сказ),
пряча его от СВЕТА, от ВЕТРА, от ЛЮБВИ, от ЖИЗНИ!
ПРОЧИТАЙТЕ и ПРЕДСТАВЬТЕ ТУ СИТУАЦИЮ, как
весь год, целый год приходиться жить и прислушиваться к своему самочувствию и состоянию, настроению и аппетиту. «…Я злюсь! Опять не помыта
посуда, не выключен свет в туалете, не политы
цветы…это что?! Я злюсь! Я схожу с ума от того, что
весна где-то в пути не торопится влиться в твою
жизнь, или от того, что… .?!»
Ведь стоит только представить, что подобное
может произойти с нашими близкими. Мороз идет
по коже. А ведь у нас очень много бездомных собак!
Они спокойно гуляют по улице, лазят на детских площадках, «сторожами-стаями» ходят возле наших гаражей, они везде… А стоит их чуть разозлить – и
жизнь в страхе в течении года гарантирована. Порядка нет! Почему собаки бесхозны? Куда смотрят
власти города? Их просто десятки в районе одной- Андрій Геращенко, член «Поступу»
двух улиц. А вообще то, кто их считал…
ГРОМАДСЬКИМ РАДАМ –
Если бы на Земле в адских муках лишился жизни
от укуса собаки, хотя бы один родной человек депуГРОМАДЯНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ!
тата (мера, президента и т.д.) – родные и близкие
У вівторок 25 січня відбулись Устаумершего истребили бы и очистили все улицы от
новчі збори Громадської Ради при МВС
бездомных, бродячих, брошенных, забытых, утерянУкраїні. На жаль вони відбулися без
ных, голодных, грязных, несчастных братьев наших
учасника від «ПОСТУПу». Ініціативна
меньших.
група вирішила, що присутність предТак что же должно поступить толчком для действий
ставника нашої організації є зайвою. На
правительства? Неужели смерти?
момент написання статті, а ні ініціативна група, а ні апарат Міністра не дали пояснень щодо причин, через які
Анна Лисаченко, координатор направления
наша присутність не є бажаною. Чекаємо на відповідь.
«ЗАЩИТА», руководитель юридической
Все ж за проведенням цього зібрання спостерігав
фирмы «З.Е.В.С.»
представник «ПОСТУПУ» - журналіст «Поступінформу»
(представник газети у Верховній Раді України) – Ваш
покірний слуга.
Вражень після заходу накопичилося багато. І вони
досить різні. Як загальнолюдського характеру, так і
характеру юридичного. Оскільки керівний документ,
«ПОСТУП» представляв інтереси споживачів.
який регламентує створення ініціативної групи, підМетодом рейтингового голосування наша органі- готовку до проведення Установчих зборів, безпосезація не пройшла у Раду. Але згідно з положенням редньо діяльність самих зборів є дещо «сирим». А
про Раду, представники «ПОСТУПу» мають можли- відтак і всі дії були, на мій погляд, «сируватими».
вість війти до складу ради за особистим поданням у
Проте через значну кількість вражень, які не можливо
майбутньому.
викласти в одній статті більш детально я розповім про все,
що відбувалося на зазначених зборах в наступній статті.
Роман Когут, член Ради «Поступу»
Ігор Мотузка, член Ради «Поступу»

РЕЗУЛЬТАТИ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ
КОМІСІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
У вівторок 25 січня відбулись установчі збори Громадської ради при
Національній комісії регулювання
електроенергетики України.
Громадська рада буде складатися
з 15 представників з енергогенеруючих, енергопередаючих компаній, представників житлово-комунального господарства, альтернативної
енергетики та професійних спілок.
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