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За Громадянську Державу!

«СВОЯ» ГРОМАДСЬКА РАДА
В ШЕВЧЕНКІВСЬКІЙ РДА М.КИЄВА
Недавно, 11 лютого 2011 року
відбулися установчі збори по формуванню громадської ради при Шевченківській районній
в місті Києві державній адміністрації. На зборах були
присутні представники державної адміністрації та
приблизно до 50 представників інститутів громадянського суспільства. При реєстрації були роздані тільки
мандати для голосування та лише порядок денний з
двох питань: перше - обрання робочих органів установчих зборів, друге - обрання складу громадської
ради. До речі, на сайті держадміністрації інформація
про роботу та склад ініціативної групи з підготовки
установчих зборів по формуванню нового складу громадської ради була розміщена приблизно місяць
назад, „провисіла” пару днів і зникла. А після 6 лютого
сайт взагалі знаходився на реконструкції і був відкритий тільки 11 лютого, але на ньому ця інформація
вже зникла. Наскільки мені відомо роботою сайту опікується відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, двоє працівників якого входили
до складу ініціативної групи.
Збори відкрив Черніков Олександр Михайлович,
заступник голови Шевченківської районної в місті

прийняті до відома. Пропозиція була проголосована
і прийнята далеко не більшістю присутніх. До відома,
до складу ініціативної групи увійшли три представники держадміністрації та чотири від громадських організацій, деякі з них перед новорічними святами
отримали фінансову допомогу від районної влади.
Саме ця інформація була розміщена на сайті держадміністрації, але після реконструкції зникла.
Далі все проходило по заздалегідь розробленому
сценарію: „заготовлена” лічильна комісія, „заготовлений” список 18 представників до складу громадської
ради. Єдине, це те, що до списку з рейтингового голосування були з голосу включені ще 7 представників.
Пропозиція щодо формування ради з 25 осіб була „успішно” проігнорована. Лише перед голосуванням погодились на введення ще одного представника для
непарної кількості. Результати голосування: за представників з „затвердженого” списку голосувало в
межах 36-41 чоловік, а за решту не більше 20.
В знак протесту перед голосуванням збори покинули декілька представників ІГС.
Моє резюме таке:
1. Районна влада намагається взяти під контроль і

Для граждан гораздо полезнее, когда все государство процветает, чем когда отдельные лица живут в довольстве, целое же разрушается.
(Фукидид, греческий историк, V век до н.э.)
Києві державної адміністрації. Цікаві моменти з доповіді були такими: відбір кандидатур до складу ради
проводився з врахуванням того, чи зареєстрований
інститут громадянського суспільства (ІГС) або його
філія у Шевченківському районі м. Києва, чи подає
ІГС звіти до податкової, чи сплачує податки, при
цьому ні одного посилання на законодавчі норми. Мабуть тому деякі представники ІГС отримали не помаранчеві мандати для голосування, а сині, з правом
тільки дорадчого голосу, що спричинило справедливе
збурення зі сторони власників останніх.
Я дуже ретельно перечитав постанову Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» і стосовно обмежень знайшов тільки пункт 6 „До складу громадської ради можуть
бути обрані представники громадських, релігійних,
благодійних організацій, професійних спілок та їх
об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації
та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі
- інститути громадянського суспільства).” Цікаво, чи
були до зборів допущені представники громадських
об’єднань сформованих шляхом повідомлення?
Після нетривалих дебатів стосовно статусу деяких
представників громадськості, до президії приєдналась голова ініціативної групи Пашинська М. П., яка
зразу ж поставила на голосування кількісний склад
громадської ради, запропонований ініціативною групою – 18 чоловік. Інші пропозиції не були навіть

поставити собі на службу представників ІГС, зробити
їх поведінку передбаченою та „безпечною”.
2. Відповідальність за власне управління адміністрація іноді буде перекладати на „свою” громадську
раду, посилаючись та виправдовуючись за ті чи інші
рішення наявністю відповідних консультацій й схвалення подібних ініціатив „громадськістю”.
3. Двосторонній діалог на рівні влада-суспільство
поки що – мрія.
4. Врахування інтересів громади в управлінській діяльності і надалі залежить тільки від активності та зрілості ІГС.
5. Подібні дії районної влади дають натхнення та
наснаги для подальшої нашої роботи!

Олег Чепець, член Поступу
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Новини «Поступу»
На черговому засіданні Громадянської Ради
23 лютого було розглянуте питання розвитку
самої Ради. На засіданні були присутні
О.Сопов (Громадянська позиція), М. Твердохліб і (Поступ), Л. Грушовий (Діловий Союз
України), С. Стеценко (Мерітократична партія
України).
***
На черговому засіданні громадської організації
«Діловий союз України», яке відбулося 24.02.2011,
обговорювались питання підготовки до загальних
зборів ДСУ.
Наступне засідання відбудеться 03.03.2011 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
Корнієнко Марію Миколаївну (26 лютого)
Русова Анатолія Георгійовича (26 лютого)
Костенка Тараса Вікторовича (1 березня)
Онищенка Євгена Вікторовича (3 березня)

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ
ГРОМАДСЬКОЇ 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.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• 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.

• На 30 березня заплановане обговорення стану
справ та подальшого розвитку поступівського напрямку «Диктатура закону».
• На 6 квітня заплановане обговорення питань з
Загальних зборів ГО «Поступ», що заплановано на
16 квітня 2011 р.
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»)
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УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПО ВЫБОРУ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МВД
В четверг 17.02.2011 года на
территории Министерства внутренних дел Украины состоялось
заседание общественного совета
при МВД Украины. Само по себе
заседание проводилось в духе
«максимальной гласности»: то есть, при закрытых дверях. И свободная и независимая пресса
допущена не была. Однако во второй части заседания принял участие лично Министр внутренних дел Украины Могилев А.В. И вот на эту
часть заседания были приглашены журналисты
от пишущих и показывающих СМИ. Собственно
говоря, так и не стало понятным было ли это заседание общественного совета с участием Министра или брифинг самого Министра на фоне
заседания общественного совета. Но все равно,
было интересно. Особенно мнение Министра о
том, что гласная работа милиции должна находится под контролем гражданского общества и
что общественный совет при МВД Украины должен максимально обеспечивать такую гласность, доводя позицию Министра и ведомства в
целом до сведения своих организаций. Тут хотелось бы понять, так, любопытства ради, а
сколько суммарно постоянных членов у организаций, которые входят в этот самый общественный совет? И сколько, соответственно,
«общественности» из этих организаций узнает
позицию Министра?
Также в ходе брифинга-заседания Министром
презентовались инициативы МВД, а именно:
проект Постановления Кабмина об установлении
граничного срока действия водительских удостоверений на уровне 10 лет. Такого нововведения
требуют международные правила. И обязательными новые удостоверения будут только в случае
пересечения границы на автомобиле. Внутри

страны все выданные удостоверения будут действительны без ограничений.
Также презентовался проект Закона об упрощении или упразднении технического осмотра.
Предлагается ввести технический контроль.
Авто будут проверять на исправность по 5 направлениям (рулевой механизм, тормозная система, топливная система, система освещения
и тонировка). Автомобили до 3-х лет не будут
подлежать техническому контролю, автомобили
от 3-х до 15-и лет обязаны пройти технический
контроль каждые 2 года а более взрослые авто
ежегодно. Единственная несогласованность состоит в том, что при прохождении контроля обязательна проверка на наличие неоплаченных
штрафов. При наличии неоплаченного штрафа
пластиковый талон о технической исправности
автомобиля выдавать не будут. Хотя непонятно
какое влияние оказывает неоплаченный штраф
на документ подтверждающий исправность автомобиля. Так что если не будут платить то
«…отключим газ...».
В третей части заседания совета уже ничего интересного не происходило.
Хотя и не без интриги но был избран Глава совета коим стал г. Багиров Э.С.
Примечательно что г. Багиров имеет большой
опыт работы в Советах. Так, по его словам, до «перезагрузки» всех общественных советов он принимал участие в работе 47 (!) советов. У некоторых
конечно может возникнуть вопрос: «А какова же эффективность такой работы по отношению к каждому
отдельному совету?» Но если человек принимал
участие, то значит он «РАБОТАЛ». И соответственно
что-то делал полезное. И видимо работа нынешнего совета будет тому подтверждением.

Игорь Мотузка, член Совета «Поступа»

ОГОЛОШЕННЯ ВІД
«СЛОВ’ЯНСЬКОГО КУПОЛУ»
Благодійна організація "Слов’янський
купол" щиро дякує всім учасникам і волонтерам,які приймають участь в нашій благодійній діяльності,направленій на роботу і
підтримку вихованців дитячих будинків. На
сьогодні ми тісно співпрацюємо із центром
соціально-психологічної реабілітації дітей
"Мрія Переяславщини" та маємо на меті охопити з цього місяця своєю діяльністю ще й
дитбудинок "Надія", який перебуває в край
скрутному становищі.
Будемо щиро вдячні за підтримку та допомогу
в забезпеченні вихованців продуктами, книгами
(особливо енциклопедіями), іграшками (розвиваючими іграми, конструкторами, ляльками, колясками, велосипедами), одягом і взуттям на
весну та літо. Вкрай необхідні кошти на придбання спідньої білизни та продукти довготривалого зберігання. По всіх питаннях щодо участі
та надання допомоги звертатись до Олени
Заган за телефоном 050 446 79 52 та Ігоря Костіна за телефоном 067 935 87 16.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
«ПОСТУПА»
В субботу 5 марта планируется проведение Творческого вечера "Поступа". Начало в 18:00. Место
проведения: ул. Константиновская, 63/12, (ст.м.
Т.Шеченко (Подол)).
Творчество участников может быть в области изобразительного искусства, музыки, литературы-поэзии. Вход для участников
бесплатный, для гостей-зрителей – 20 грн.
(будет фуршет!). Количество мест ограничено
– 30 чел. Заявки на участие-выступление принимаем до 1 марта. По вопросам приобретения пригласительных обращайтесь к Ирине
Ткаченко (067) 430-68-78.

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у січні 2011 р. зробили додаткові внески на розвиток організації (всього 35 осіб, з них 1 побажала своє ПІБ не оприлюднювати)
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