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Новини «Поступу»

Першому Віце-прем’єр міністру,
міністру економічного розвитку та
торгівлі України п. КЛЮЄВУ А.П.
Вельмишановний Андрію Петровичу!
Громадська організація «ПОСТУП» – це незалежне та доля реально, та яка її реальна динаміка.
За часів роботи Ваших попередників організація
об’єднання громадян України патріотичного спрямування, головною метою якого є побудова сучасної, «ПОСТУП» намагалася кілька разів підняти це питання
успішної, динамічної, дійсно громадянської україн- для хоча б належного обговорення. Найбільше, що
ми досягли, це провести зустріч з керівником одного
ської держави.
Задля досягнення вказаної мети, організація «ПО- з департаментів паном Жовтухою. Але ініціатива наша
СТУП» вважає за необхідне досягнення, серед інших, не була сприйнята з належною увагою, хоча й була
наступних цілей, які включені в Програму її діяльності: обіцяна співпраця. Ми не отримали ні відповіді на
наш запит, не побачили жодної реальної дії у бажа- встановити диктатуру закону в країні;
- побудувати сильну економіку на основі малого й ному напрямку від самого міністерства. В зв’язку з
цим, просимо надати оцінку такому ігноруванню гросереднього бізнесу;
- сприяти підвищенню рівня громадянської актив- мадської думки з боку пана Жовтухи та чи може взагалі так діяти держаний чиновник.
ності населення;
Вважаємо таке ставлення до цього критично важ- відновити та підтримувати моральні, духовні і
ливого для країни питання вкрай безвідповідальним
патріотичні норми в суспільстві.
та безглуздо ризикованим, що рано чи пізно приЗвертаємо цим листом Вашу увагу на те, що в зведе до економічного та соціального краху, а внасУкраїні відсутня дієва програма підтримки та лідок цього, втрати незалежності країни взагалі.
Першочергова наша мета в економічному
розвитку малого та середнього бізнесу
(МСБ), який в сучасних умовах становить основу блоці ввести якнайшвидше у офіційну дерекономічної могутності та стабільності усіх без ви- жавну статистичну звітність показник питомої
нятку розвинутих країн світу, складаючи 60-80% їх ваги малого й середнього бізнесу у ВВП країни.
ВВП. Більш того, в Україні відсутній навіть досто- Просимо Вас призначити іншу відповідальну
вірний статистичний показник стану та ваги особу від Міністерства економічного розвитку
внеску МСБ в економіку нашої країни. Усі оцінки та торгівлі для опрацювання цього питання, з
питомої ваги МСБ виносяться навмання, а показники якою громадська організація «Поступ» буде
беруться відверто «зі стелі», бо офіційна статистика мати можливість співпрацювати. Окремо вивідсутня. Проте емпірично доводиться, що в Україні магаємо підняти питання про відповідність
працівника Мінекономрозвитку Жовтухи В.О.
доля МСБ у ВВП складає не більше 5-8%.
У той час, коли наші найближчі сусіди проголо- займаній посаді, тому що не може бути дершують курс на значну державну підтримку МСБ, як за- жавним службовцем той, хто не виконує те, що
поруку сталого розвитку своїх країн, Україна такої мети сам обіцяє! Таким не місце серед тих, хто може
навіть не має і діє, фактично, у прямо протилежному мати право служити українському народові!
Гарантуємо нашу медіа- та громадську підтримку
напрямку. Росія встановила собі мету довести долю
МСБ в ВВП до 29% вже в 2012 році, а ми досі, за 20 у цьому питанні, та наш пильний громадянський конроків незалежності, не знаємо, скільки сьогодні є у нас троль за його виконанням.

На черговому засіданні Громадянської Ради 16 лютого було розглянуте питання створення веб-сайту
Ради. На засіданні були присутні О.Сопов (Громадянська позиція), М.Твердохліб і Д. Чубко (Поступ), О.Козленков і Л.Мануйлова (Спілка підприємців України), В.
Підліпський (Співвітчизник), а також троє гостей.
На засіданні також було заслухано гостей.
***
Громадська організація "Діловий Союз
України" інформує про проведення чергових Загальних Зборів організації які відбудуться 25 лютого 2011 року з наступним Порядком денним:
1. Затвердження звіту про роботу Президії
за попередній період.
2. Вибори Президії.
3. Вибори Ревізійної комісії.
4. Внесення змін до Статуту ГО "Діловий
Союз України".
5. Різне.
По закінченню офіційної частини відбудеться неофіційний захід присвячений Загальним Зборам.
Зустріч відбудеться о 19:00 25 лютого
2011 року за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 19, 7 пов. оф. 705. Реєстрація учасників розпочнеться о 18:30.
Явка усіх членів Союзу обов'язкова.
***
15 лютого 2011р. в м. Бровари відбулась чергова
робоча зустріч представників громадських організацій
«Поступ», «Прозоре суспільство» та молодіжної громадської організації «Авангард Плюс». Мета зустрічі –
утворення ініціативної групи із створення Громадської
Ради при Броварському міськвиконкомі. Під час зустрічі відбулось підписання колективного звернення
на ім’я міського голови м. Бровари з метою створення
та реєстрації ініціативної групи з підготовки установчих
зборів Громадської Ради при Виконавчому комітеті
Броварської міської Ради. Було вирішено, що організацію «Поступ» у Громадській Раді буде представляти
Перевозник О.П., газету «Поступінформ» – Солодкий
С.М., громадські організації «Авангард плюс» та «Прозоре суспільство» – Дяченко А.О. та Іванчук О.М., відповідно. Вирішено зібрати всі необхідні документи та
подати звернення не пізніше 18.02.2011.

Всякого рода беспринципная деятельность, в конце концов, приводит к банкротству.
(Иоганн Вольфганг Гёте, выдающийся немецкий поэт и мыслитель, 1749 – 1832 гг.)

УСТАНОВЧІ ЗБОРИ В ДНІПРОВСЬКІЙ РДА:
П’ЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ ГОДИН «ТЕАТРУ»!
Засідання Установчих зборів при
Дніпровській районній державній адміністрації м.Києва було розпочато 9
лютого о 15.00. Ви нізащо не вгадаєте о котрій годині я вийшла з будівлі адміністрації?! Це було 20.35!
А тепер про все по черзі.
Зайшовши до актової зали, де мали відбутись
збори, мою увагу привернула «зграя» людей, які поважно сиділи в ділових костюмах, всі один одного
знали і про щось гомоніли.
Засідання було розпочато за правилами як ведеться. Для участі у зборах було допущено 113 інститутів громадянського суспільства. Коли постало
питання про визначенні чисельності громадської

ради, ініціативна група надала свою пропозиції в кількості 60 осіб. Я, як представник «Поступу», довела до
присутніх нашу позицію стосовно кількісного складу
ради – це мали бути всі хто сьогодні з'явився на
збори. За даними реєстраторів мандати отримали
106 осіб. Мою пропозицію в залі підтримали оплесками. Під час голосування за першу пропозицію в
кількості 60 осіб мандати підняло 63 особи! І моєму
подиву просто не було меж – це була саме та «зграя»
людей, яка на початку привернула мою увагу. Вони
як солдати всі підняли руки як один! Вони займали
перші 3-4 ряди. Люди, які сиділи позаду просто були
ошелешені, як все «організовано»! Почало віяти «сма-

(Продовження на стор. 2)

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬ КОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»!
Загальні збори громадської організації «Поступ»
призначені на 16 квітня 2011р. (рішення Ради «Поступу» від 15.02.2011 № 15-11).
Порядок денний Загальних зборів громадської
організації «Поступ» (16 квітня 2011р.):
- звіт органів управління організації «Поступ», у
т.ч. Ревізійної комісії за звітний період;
- вибори органів управління організації «Поступ»
(Голови Ради, Ради, Ревізійної комісії);
- пріоритети подальшого розвитку громадської
організації «Поступ»;
- різне.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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УСТАНОВЧІ ЗБОРИ В ДНІПРОВСЬКІЙ РДА:
П’ЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ ГОДИН «ТЕАТРУ»!
женим»! Оскільки більшість проголосувала за 60 осіб,
голова зборів запропонувала не голосувати за мою
пропозицію, але я наполягла на своєму, якщо пропозиція надійшла – за неї має бути проголосовано. Прихильників нашої позиції (за всіх) було трішки менше –
це 44 особи! І тут пішло-поїхало....
Оскільки було визначено з кількісним складом ради
(60 осіб), то слід було розпочати рейтингове голосування за кожного кандидата. Це був просто жах! Називали прізвище, ім'я та по батькові кожного з 113
осіб, назву його організації, і давали 2-3 хвилини розповісти про себе. Здавалося що цьому просто не буде
кінця, а ночувати ми будемо в адміністрації.
Під час голосування публіка в залі чітко розділилась на
два табори – «зграя людей в костюмах» та всі інші. Коли
називали того чи іншого кандидата, і коли за нього піднімали руки «3-4 перші ряди», натовп просто шаленів. І
сума їхніх голосів коливалась від 55 до 70. Всім іншим
стало просто зрозуміло, що нас меншість, нам їхні голоси не перебити. За мене як представника «Поступу»
проголосувало 42 особи. Але цього виявилось не до-

(Початок на стор. 1)

статньо, щоб потрапити до складу Ради. А хто увійшов до
складу Ради? Та саме ті люди, які найбільше напевно хочуть працювати. Серед них до Вашої уваги і представник
товариства інвалідів, бабуся, якій за 70 років. Я з усією
повагою ставлюсь до віку, але вона ледве підвелась з
місця щоб її побачили люди. І вона буде працювати у
складі громадської ради?! Серед тих, хто увійшов і спілка
автомобілістів, і спілки ветеранів та інші. Досить багато
організації презентували себе як «ми допомагаємо безпритульним, інвалідам, дітям-сиротам, ми їх годуємо,
одягаємо, оберігаємо» і т.д. Цих організації було досить
багато, я б навіть сказала забагато. Якби ж вони всі насправді займалися цією роботою, то в Дніпровському
районі цієї проблеми взагалі б не було.
Я була просто виснажена. Я була розчарована. Я
відчула себе в театрі, де я була глядачем на виставі з
63 акторами.

Анна Лисаченко,член Виконкому «Поступу»,
координатор напрямку «Захист»

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• 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»)

НАШІ ЛЮДИ
Пелех Мрія Євгенівна, член «Поступу» з 1 вересня 2010 року.
«Моє знайомство з «Поступом» і
«Поступу» зі мною :)»
Розкажіть про себе.
Звати мене – Марія (Марійка) Пелех. Народилася 22
жовтня 1971 року у Тернопільській області. Закінчила
Тернопільську СШ № 19, після неї – Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича (факультет прикладної математики), згодом магістратуру (магістр
державного управління) та аспірантуру Національної академії державного управління при Президентові України
у Києві, маю сертифікат Університету Північного Лондона за цією ж спеціальністю.
З 1993 по 1999 працювала у м. Полонному Хмельницької області – заступником редактора районної газети, заввідділом районного радіомовлення,
диктором-кореспондентом місцевого телебачення. З
1998 по 2004 – помічник народного депутата на громадських засадах, у 2001-му в Апараті Верховної Ради
України, Комітет з питань боротьби з корупцією та законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Маю
7 ранг державного службовця. З 2004 року до цього часу
– працюю у державному підприємстві «Дельта-лоцман»
Державної адміністрації морського і річкового транспорту
Міністерства транспорту та зв’язку України, зараз керів-

ником Київського представництва.
Маю сина Віктора – студент 3 курсу Київського національного університету ім. Т. Шевченка, спеціальність фінанси і кредит.
Захоплення різні у різні вікові періоди (гандбол, театральне мистецтво, українська вишивка, кулінарія
тощо). Щодо політичної діяльності – позапартійна.
Маю націонал-патріотичні погляди, християнка –
греко-католик, підтримую позиції екуменізму. Віддаю
перевагу активному відпочинку, здоровому способу
життя і спілкуванню у колі друзів та хороших людей.
Що Ви чекаєте від «Поступу»?
Свідомо ставши членом ГО «Поступ», навіть не замислювалась над тим, щоб щось з нього мати. Скоріше всього – хотілось самій принести якусь користь
людям і організації, чиї погляди підтримую і розділяю.
Зараз від «Поступу» чекаю активніших дій щодо
реєстрації Всеукраїнської Громадської організації «Поступ», вважаю це важливим і одним з першочергових
кроків.
А в принципі чекаю розвитку, принципової і виваженої позиції, серйозних заяв, цікавих заходів, розширення кола спілкування з небайдужими до долі
України людей і т.д. і т.п.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 3), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 14 ЛЮТОГО 2011 РОКУ
На засіданні були присутні 13 членів Виконкому
(при кворумі 11): Дементьєв О., Замурій Л., Зінган О.,
Мотузка І., Костін І., Лисаченко А., Нестеренко О.,
Солодкий С., Твердохліб М., Ткаченко І., ТрояноваМалош Н., Чубко Д. та Шевченко В.
Відсутні з об’єктивних обставин: Гацюк Ю., Доненко Т., Єременко О., Кравченко О., Когут Р., Поліщук В. та Соколов К.
Секретар засідання – Мотузка І.
Вів засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету за січень 2011 року.
2. Призначити на 16 квітня 2011р. Загальні збори
громадської організації «Поступ».
3. На Загальні збори організації «Поступ» 16 квітня
2011р. затвердити такий порядок денний:
3.1. Звіт органів управління організації «Поступ» та
Ревізійної комісії за звітний період.
3.2. Вибори органів управління організації «Поступ»
(Голови Ради організації, Ради та Ревізійної комісії).
3.3. Пріоритети подальшого розвитку громадської
організації «Поступ».
3.4. Різне.
4. Провести фуршет для учасників Загальних зборів
після їх закінчення. Пропозиції щодо вартості участі у фуршеті групі підготовки надати для затвердження на наступне засідання Виконкому.
5. Виключити з організації «Поступ» Голоту В.М. за
регулярну несплату членських внесків (більше 4 місяців) і втрату інформаційно-організаційного зв'язку
з організацією (відсутність підтвердження отримання газети «Поступінформ» більше 3 місяців).
6. На наступному засіданні Виконкому заслухати
К.Соколова щодо його роботи по входженню до
Громадської Ради при Подільській РДА м. Києва.
7. І. Мотузці до 21.02.2011. визначитися з кандидатурою для участі в роботі Громадської Ради при
УВС МВС м. Києва.
8. Завершити перший етап роботи в групі «Поступ»
сайту «Однокласники» до 28.02.11.
Чергове засідання Виконкому призначено на понеділок 28 лютого 2011 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Ващенко Ганну Владиславівну (20 лютого)
Погрібняка Ярослава Миколайовича(24 лютого)
Терещенка Андрія Леонідовича (24 лютого)

ІНФОРМАЦІЯ
Організація «Поступ» закінчила збір підписів від
своїх членів у підтримку створення Мерітократичної
партії України. Зібрано 29 підписів. Детальніше про
Мерітократичну партію можна прочитати тут:
http://www.shevchenko.ua/ru/politika/conception/

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