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ДО ПОДІЙ НА СОФІЙСЬКІЙ ПЛОЩІ
На цьому тижні (8 лютого) відбулися
акції протесту на Софійській площі із
вимогою не допустити передачу Національного заповідника «Софія
Київська» у підпорядкування Міністерству культури. За
даними ЗМІ, там було близько двохсот чоловік.
Також, за даними ЗМІ, під час акції була здійснена провокація. Ось наприклад репортаж газети «України молодої»: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1831/116/65020.
Як виявилось, зазначений в ЗМІ «провокатор» є
член організації «Поступ» Віктор Щербина.
Редакція «Поступінформу» попросила його прокоментувати, що там відбувалося і висловити свою
думку з цього питання.

площі прийшли туди за гроші. Все це відбувається тому,
що наша молодь не знає, що таке патріотизм: ні в садочку,
ні в школі, ні в університеті цьому не навчають. Із-за цього
і немає українського духу. А люди не розуміють, що їх використовують. А також я висловив свою думку, чому саме
пан Данилюк та депутат Доній не піднімають ці питання.
Також я зазначив, що замість того, щоб займатися
дійсно проблемними питаннями, у той час, коли медики не можуть надавати кваліфіковану медичну допомогу, що молодь деградує, вважаючи одностатевий
секс за норму, держава легалізувала організацію гомосексуалістів та лесбіянок!

Вікторе, в ЗМІ також була інформація, що народний
депутат О.Доній назвав Вас провокатором, який здійснює антисемітську агітацію. «Це цілеспрямоване засилля провокаторів від влади, аби дискредитувати
акцію руху опору відверто агресивною поведінкою. Це
колишня кадебістська технологія, яку використовують
спецслужби» саме так цитують ЗМІ слова нардепа. Як
Ви можете це прокоментувати?

Біля Софії проходив мітинг. Цей мітинг проводили
представники опозиції пан Олександр Данилюк (людина Ю. Тимошенко) та народний депутат Олесь Доній.
Знаючи пана Данилюка по акціях «Вантажоперевізників», акції «Майдан проти Податкового кодексу»,
я розумію, що ця людина вводить в суспільство збудження до громадянської війни. Ні одну акцію, ні одну
справу він не довів до реального захисту людей. РоТе, що нардеп О. Доній назвав мене провокатором,
зуміючи це, я почав говорити.
це цілком зрозуміло. Він побачив, що є людина, котра
В захист його (Данилюка) вліз народний депутат розбирається в тому, що депутати не виконують воО.Доній, котрий почав показувати свою депутатську левиявлення народу. Тому пан Доній робив так, щоб

Силу своих религиозных чувств лучше всего узнаешь, когда священник подходит к
тебе с тарелкой для пожертвований, а у тебя только пятидолларовые банкноты.
Джон Фостер Даллес (американский государственный деятель, 1888 – 1959 гг.)
«ксіву» та наказувати міліціонерам мене заарештувати. Звичайно, мене міліція не чіпала, бо я не порушив громадського порядку. А пан Доній почав на
цьому спекулювати, начебто мене міліція захищає.
Я відповів депутату, що він не має права вихвалятися
своєю посадою, тому що він не виконує волевиявлення
народу референдуму 2000 року, де було знято депутатську недоторканість, встановлено кількість у 300 депутатів у Верховній раді, обрано двопалатний
парламент та те, що Конституція приймається всеукраїнським референдумом. Після цього мене взяли в
коло журналісти, я їм про все це докладно розповів.
Також я поставив питання, чому ця Святиня (Софія) не
працює на благо людей, чому не проводяться служіння
господні? Замість цього беруться гроші за вхід та використовується ця Святиня не за призначенням. Я висловив
думку, що багато молоді не розуміють, що це за будівля,
яке вона має історичне значення, що багато молоді на цій

люди не вірили і не слухали мене.
А моя так звана «антисемітська» агітація зводилася
лише до того, що я хотів пояснити людям, що більша
частина депутатів у Верховній раді є євреями. І що
вони прибрали у паспорті графу «національність»,
щоб не можна було підрахувати кількість українців. І
щоб люди взагалі забули, що таке українська нація.
Я заявляю, що не налаштовував людей проти євреїв або другої національності. А в бік єврейської нації
не казав ніяких образ.
Замість того, щоб займатися державними справами в
інтересах українського народу, депутати усякими способами подовжують термін свого перебування у Верховній
Раді. Ці люди думають тільки про себе, розгрібаючи кошти
державного бюджету куди завгодно, аби тільки не на розвиток аграрної промисловості, не на розвиток малого та
середнього бізнесу, не на розвиток медицини та освіти.

ГРОМАДСЬКИМ РАДАМ – ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ!
Як вже повідомлялося, 25.01.2011
відбулися установчі збори Громадської ради при МВС України.
Нагадаю, що утворення таких Громадських рад, насамперед, покликані підвищити рівень прозорості діяльності органу виконавчої влади,
при якому створюється така рада та залучити найбільшу кількість громадських організацій до участі в
управлінні державою. На мій погляд, це було б логічним розвитком положень ст. 5 Конституції України
(…Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в
Україні є Народ…).
Крім того добровільна робота значної кількості гро-

мадян та громадських організацій на користь держави
та її державних органів значно підвищує загальний рівень життєвої, соціальної та громадянської свідомості.
Проте учать в якості спостерігача в зазначених
установчих зборах показала, що Громадські ради
сприймаються як закритий клуб для «своїх». І така
тенденція підтвердилася вже на кількох прикладах
утворення Громадських рад.
Так бажаючих взяти участь у роботі Ради при МВС
виявилося понад 80 громадських організацій. Однак такими, що «достойні» визнано лише 47 організацій. За
якими критеріями було проігноровано бажання громадян брати участь у роботі цієї Ради досі не відомо. Так
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Новини «Поступу»
На черговому засіданні Громадянської Ради 9 лютого були розглянуті питання подальшого розвитку
Ради. На засіданні були присутні О.Сопов (Громадянська позиція), М.Твердохліб (Поступ), О.Козленков і
Л.Мануйлова (Спілка підприємців України), В.Шевченко
і Л.Грушевий (Діловий Союз України), а також представник Мерітократичної партії України С.Стеценко.
На засіданні також було прийнято рішення про приєднаня «Ділового Союзу України» до Громадянської Ради.
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося
10.02.2011, обговорювались питання підготовки до
загальних зборів ДСУ.
Наступне засідання відбудеться 17.02.2011 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
Цесаренко Ганну Володимирівну (11 лютого)
Гордієнко Олену Василівну (17 лютого)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 16 лютого (середа) намічено обговорення
стратегії і тактики організації «Поступ» в громадських радах при органах вдади в рамках 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».
• На 23 березня (середа) заплановано обмін думками
щодо розвитку організації «Поступ» у регіонах України.
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»)
станом на 12.02.2011 ми досі не маємо відповіді на наш
запит щодо мотивів не включення нашої організації «Поступ» до складу учасників установчих зборів. Нам просто відмовили і все – НІЯКИЇХ ПОЯСНЕНЬ АНІ ВІД
КОГО! Це наша, виявляється «нова демократія».
Цікаво, але щоб потрапити на збори, які за своєю
метою призначені збільшувати прозорість діяльності МВС
України довелося просити дозволу на свою присутність у
зборів і лише таким чином долати кордон з трьох працівників міліції, що охороняли спокій роботи «обранців». Тож

(Продолжение на стр. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”

2

ГРОМАДСЬКИМ РАДАМ – ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ! (Начало на стр. 1)
в напрямку прозорості ще є чого прагнути.
З самого початку на зборах були присутні особи двох
статусів. Перші – учасники зборів, які отримували відповідні мандати червоного кольору, інші «Запрошені» які
отримували білі папірці з написом «Запрошення». Такі
запрошення отримували ті, хто не був визнаний ініціативною групою як учасники, а відтак не мали права голосу. Згодом, через выдсутність достатньої кількості
голосів їх (запрошених) зрештою було видворено із зали
зборів. Це теж свідчить про «високий» рівень, і прозорості, і демократичності у діючій Громадській раді при
МВС України. Мета створення таких «білих білетів» так і
залишилась незрозумілою.

НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОСТУПА»

Кабмін, і всі «демократи-правозахисники» це те, що Постанова уряду жодним чином не обмежувала б бажання
громадян безкоштовно, за рахунок свого особистого
часу допомагати в розбудові Громадянського суспільства та Громадянської Держави. І замість обмежень на
вхід до Громадських рад необхідно затвердити критерії
ефективності діяльності як рад в цілому так і їх учасників. За таких обставин та за принципом соціал-дарвінізму уявні організації, які існують тільки на папері, або
насправді в них фактично відсутні члени, зникнуть,
проте реальні інститути громадянського суспільства
зможуть більш плідно працювати на користь України.

Постанова Кабміну України, яка регулює створення
Громадських рад, пропонує визначитися з кількісним
складом Ради. Але вона не пояснює критерії які можуть
братися за основу. І саме з цієї невизначеності починаються цікаві ситуації. Так учасники зборів пропонували різні варіанти чисельного складу Громадської
ради, а саме: 20, 30, 39, 47. Єдине логічне пояснення
було у 39. Це саме та кількість Учасників зборів, яка була
присутня в залі після того, як «білобілетників» було вигнано із зали! Інших пояснень, які б будувалися на принципах роботи та задачах Ради не було взагалі.
Тож до розробників Постанови Кабміну є ціла низка Ігор Мотузка, член Ради «Поступу»,
запитань та побажань. Але головне, що має засвоїти і журналіст газети «Поступінформ»

«СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НА ОСНОВЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»

не вышел, а на наши звонки упорно никто не реагировал.
Поэтому решено было обратиться к новому Министру уже
нового Министерства экономического развития и торговли
с предложением по сотрудничеству и вопросом, почему
чиновники министерства не выполняют своих обещаний и
как на это следует реагировать. В рамках решения этой
же тактической задачи решили повторно обратиться к Н.
Королевской по вопросу организации встречи, а также
подготовить и распространить среди заинтересованных
общественных структур позицию «Поступа» о необходимости введения такого показателя.

На предыдущей тематической среде, посвященной
этому направлению, были выработаны планы по двум
основным блокам: первое – работа по введению показателя доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны,
второе – участие в общественных советах при органах
власти, управляющих сферой экономики страны. С
того, какие результаты были достигнуты в ходе выполнения этих задач, началось обсуждение.
Как известно Кабинет Министров Украины недавно
утвердил новый порядок формирования общественных
советов при органах власти. Основным отличием, кото- Александр Нестеренко, член Совета «Поступа»,
координатор направления «Сильная экономика»
рого от старого порядка есть то, что общественные соОГОЛОШЕННЯ ВІД
веты формируются не самим органом власти, а
кандидатами, желающими принять участие работе со«СЛОВ’ЯНСЬКОГО КУПОЛУ»
ветов. Необходимо было подготовить новые пакеты доБлагодійна організація "Слов’янський купол" щиро
кументов и подать их в установленном порядке. В связи дякує всім учасникам і волонтерам,які приймають
с этим результаты отличались от запланированных.
участь в нашій благодійній діяльності,направленій на
Работа Министерством экономии по введению показа- роботу і підтримку вихованців дитячих будинків. На
теля доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны не сьогодні ми тісно співпрацюємо із центром соціальнопринесла желаемых результатов. На встрече, которая со- психологічної реабілітації дітей "Мрія Переяславщини"
стоялась еще осенью прошлого года, была достигнута до- та маємо на меті охопити з цього місяця своєю діяльговоренность об изучении министерством вопроса ністю ще й дитбудинок "Надія", який перебуває в край
введения этого показателя в систему статистических по- скрутному становищі. Будемо щиро вдячні за підтримку
казателей, а именно стоимости этого проекта для бюд- та допомогу в забезпеченні вихованців продуктами,
жета страны и опыта развитых европейских стран. Однако книгами (особливо енциклопедіями), іграшками (розза весь этот период от министерства на связь с нами никто виваючими іграми, конструкторами, ляльками, колясками, велосипедами), одягом і взуттям на весну та
літо. Вкрай необхідні кошти на придбання спідньої біВІДКРИТТЯ ЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
лизни та продукти довготривалого зберігання. По всіх
Наразі всім відомо, що лише ліни- Служби безпеки України, голова Фонду державного майна питаннях щодо участі та надання допомоги звертатись
вий не нехтує Конституцією України. України, голова Антимонопольного комітету України, голова до Олени Заган за телефоном 050 446 79 52 та Ігоря
Проте є цікавий приклад чіткого вико- Вищої ради юстиції, глави дипломатичних представництв Костіна за телефоном 067 935 87 16.

В недавнюю среду в «Поступе» состоялось очередное обсуждение работы направления «СИЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА НА ОСНОВЕ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА».
Цель направления – Создание Сильной и стабильной
экономики Украины, ориентированной на малый и средний бизнес, что приведет к возрождению в обществе экономически крепкого среднего класса. Если говорить о
конкретных показателях, то мы в результате должны добиться следующего соотношения. Доля в валовом внутреннем продукте Украины малого и среднего бизнеса
должна быть не менее 70%, государственного сектора –
25%, крупного частного капитала – 5%. Данное соотношение должно быть достигнуто исключительно за счет
развития малого и среднего предпринимательства, а не
за счет уменьшения доли крупного частного капитала.
Для достижения этих целей должны быть решены
тактические задачи: введение статистического показателя доли малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте Украины, а также создание
Национальной программы развития экономики, ориентированной на малый и средний бизнес, на основании опыта других стран. Также предполагается участие
в различных общественных структурах, в том числе и
при органах власти (Общественные советы).

нання Конституції України. А саме
статті 83 Конституції, яка зазначає, що чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. Отже
першого вівторка (1 лютого) чергова сесія дійсно розпочалася у чіткій відповідності до Основного закону.
На відкритті чергової сесії були присутні Президент
України, Прем’єр-міністр, члени Уряду, голова та судді Конституційного Суду України, голова Верховного Суду України,
голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних кримінальних справ, голова Національного банку
України, голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, голова Центральної виборчої комісії, Генеральний прокурор України, голова

іноземних держав, інші офіційні особи. Отже товариство
зібралося поважне. Проте з депутатів, для яких парламент
та сесійна зала є єдиним робочим місцем, а участь у сесіях
є основним завданням було присутні лише 425 замість 450.
На місці присутніх осіб з числа недепутатів я б образився.
Тим більше, що значна кількість депутатів перебувала в кулуарах. Нажаль обов’язковість та дисципліна поки не є «коником» нашого парламенту.
На початку було поздоровлено присутніх іменинників з днем народження та надано слово Президенту
Україні, який звернувся до присутніх.
Президент повідомив, що під час цієї сесії на народних депутатів чекає напружена робота, спрямована на продовження реформ. І висловив сподівання

на припинення політичних чвар.
За словами спікера, Кабінет Міністрів України готує
для передачі до парламенту 117 реформаторських (!) законопроектів. Очевидно, на додачу до вже зареєстрованих у Верховній Раді 136 проектів законів, напевно, не
менш реформаторських. Таким чином парламенту найближчим часом реформатити – неперереформатити.
Однак наша участь у цьому процесі також буде забезпечена. Як повідомив Гарант: «…Оцінку цим крокам буде
давати український народ…». Отже готуємося до оцінок.
Лишилося запитання: як цей запал ми всі переживемо?

Ігор Мотузка, член Ради «Поступу», журналіст газети «Поступінформ»
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