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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ –
МЕХАНІЗМ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
З 19 грудня 2009 року, почалась робота громадської організації "Поступ"
по залученню людей до лав організації шляхом використання cоціальних мереж. Було заплановано силами
членів Виконкому організації та окремих бажаючих поступовців, відпрацювати методологію створення масової
групи у соціальній мережі. При цьому було поставлене
завдання – залучити всіх членів новоствореної групи
"Поступ" на «Однокласниках» до нашого інформаційного
поля – одержання газети "Поступінформ".
Сама процедура на перший погляд досить проста:
учасник соціальної мережі запрошується в групу "Поступ", після чого йому пропонується надати електронну
адресу для отримання нашої газети. У разі отримання
адреси починається регулярна персональна розсилка. У
випадку відмови, або відсутності відповіді протягом певного часу, учасник виключається з групи.
На теперішній момент в групі 1254 учасники, це ті люди
що регулярно отримують "Поступінформ" та приймають
участь у різних форумах, обговореннях, тощо. Цікавим є
також факт, що 975 чоловік занесено в чорний список. Це
ті, які відмовилися отримувати нашу газету або порушували правила роботи у групі. Так само є певна кількість
таких, які самі покинули групу, але таких не так багато.

знайомих, до нашої групи "Поступ".
2. Спілкуватися з цими людьми, пояснювати сутність діяльності організації «Поступ», регулярно розсилати їм нашу газету «Поступінформ», отримувати їх
зауваження або пропозиції та виносити ці пропозиції
на розгляд організації.
3. У міру того, як люди будуть опановувати все, що
і для чого робить «Поступ», залучати іх персонально
до співпраці з нами, що неодмінно буде призводити
до зростання чисельності організації.
Виконання цих завдань, в першу чергу, привнесе в наш
розвиток основну рушійну силу, а саме – ЛЮДЕЙ! Нам
необхідно збирати активних (потенційно активних) людей
довкола ідей організації "Поступ". Чим нас буде більше,
тим впливовіше стане наша організація. Тим швидше ми
зможемо змінити нашу країну, не чекаючи нікого. Тільки
ми самі шляхом об’єднання та самоорганізації зможемо
змінити на краще своє життя та життя своїх дітей. Але, як
каже приказка, "під лежачий камінь вода не тече". Роботу
треба продовжувати. Чим більше людей буде до цієї роботи залучено, тим ефективніше буде результат.
Ми пропонуємо, щоб всі члени організації замислилися
над тим, а чи готові вони розвивати свою державу та покращувати свій добробут та своїх дітей? Якщо ні, то хто ж

Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее
обильна; ныне же богатейшие страны те, в которых человек наиболее деятелен.
(Генри Томас Бокль, английский историк, 1821-1862)
Таким чином, нами була досягнута перша мета в
рамках «Програми 10000». Сутність «Програми
10000» полягає в тому, щоб досягти реального тиражу нашої газети (e-mail розсилок) на 10000 реальних електронних адрес. І щоб це не було ні в якому
разі спамовою розсилкою! Отже, перший етап закінчено – ми отримали першу тисячу "живих" адрес, методом використання соціальних мереж.
Наступним кроком планується попрацювати з наявними учасниками групи «Поступ» на предмет їх бачення
можливої співпраці з самою організацією "Поступ". Необхідно зазначити, що серед соціальних мереж саме
"Однокласники" за своєю структурою більше підходять,
як мережа для пошуку активних людей, а не лише як
трибуна для пропаганди ідей "ПОСТУПу". Для пропаганди доцільніше використовувати мережу «Facebook».
Поскільки зараз фактично закінчено перший етап
роботи з мережею «Однокласники», то нагальним
стало рухатись далі. Що для цього необхідно робити
конкретно? На наш погляд не так вже і багато:
1. Необхідно надалі залучати людей, знайомих і не-

тоді нам наведе порядок? А якщо так, то де вона, ця згода?
В чому вона реально проявляється, в балаканині, чи в конкретних справах, нехай хоч і невеликих, на перший погляд? Ми пропонуємо зовсім мало, а саме відповісти на
питання: «Чи готовий я вкласти частину свого часу для роботи по залученню нових людей через соціальну мережу?». Ми розраховуємо, що такі люди в організації
«Поступ» є і на їх базі можна створити відповідну команду.
Як видно з вищесказанного, сама робота нескладна.
Є багато людей які вже проводять значний час в соціальних мережах. Треба просто, щоб частину цього часу
вони направили на УЗГОДЖЕНУ діяльність, яка має
свою логіку і приводить до конкретних результатів.
Методи революцій змінюються. Зараз не треба
брати "Зімній", сьогодні достатньо для цього мати
трохи часу та доступ до Інтернету. Пропонуємо членам організації «Поступ», хто це ще не зробив, приєднатися до нашої сучасної «революції».

Роман Когут, керівник центру активності
«Віртуальний ПОСТУП».

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.
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Новини «Поступу»
Вступив «Поступ» Захарченко М.М. (рек. Мотузки
І.В.) В організації «Поступ» на даний час 228 членів.
***
На черговому засіданні Громадянської Ради 3 березня обговорювалися ідеологічні питання розвитку
самої Ради. На засіданні були присутні В. Підліпський (Співвітчизник), О.Сопов (Громадянська
позиція), М. Твердохліб, Д. Чубко (Поступ), Л. Грушовий (Діловий Союз України), С. Стеценко, Г. Сирота (Мерітократична партія України).
***
У вівторок, 1 березня, члени Поступу М. Твердохліб та Д. Чубко були присутні на зустрічі партнерства «Новий громадянин», де обговорювалися
питання взаємодії членів партнерства та принципів
координації дій.
***
На черговому засіданні громадської організації
«Діловий союз України», яке відбулося 04.03.2011,
обговорювались принципи роботи Союзу та питання залучення нових членів.
Наступне засідання відбудеться 11.03.2011 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
Каленюка Дмитра Анатолійовича (7 березня)
Когут Христину Євгенівну (7 березня)
Чубка Дениса Георгійовича (7 березня)
Доненка Тараса Михайловича (10 березня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 9 березня заплановано обговорення подальшого розвитку газети «Поступінформ».
• На 16 березня намічено обговорення поточного стану справ та подальших кроків у розвитку
магістрального напрямку «Захист».
• На 23 березня 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 заплановано доповідь Кушерця Василя Івановича, професора філософії, Голови Ради товариства «Знання» на тему «Про смисл буття людини».
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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УСТАНОВЧІ ЗБОРИ З ВИБОРУ СКЛАДУ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ КМДА
Відбулись установчі збори з вибору
складу громадської ради при КМДА. У
четвер, 3 березня, у актовій залі ПАТ
«Київпроект» на 17:00 зібралося близько 250 представників громадських об’єднань. Як завжди, не усі представники громадськості отримали жовтенькі папірці із
надписом «Мандат делегата». Представники тих організацій, яких не включили до списку, отримали біленькі
папірці «Учасника» без права голосу.
Збори відкрили представники ініціативної групи Боярчук О.М. (Міжнародна правозахисна організація «Континент») та Черненко М.П.
(МГО «Міжнародна економічна фундація»).
Вони запропонували
почати збори, обрати
себе ж ведучими зборів
та обрати лічильну комісію у складі співробітників відділу внутрішньої
політики та зв’язків з
громадськістю КМДА.
Та швиденько запропонували проголосувати за цю пропозицію. Звичайно, це викликало шквал обурення у залі!
Та, незважаючи на це, «самообрані» головуючі якимось
незрозумілим чином нарахували «за» 167 голосів. «Проти»
виявилося 111 голосів. А коли з’ясувалося, що насправді
у залі зареєстровано тільки 244 представники, у присутніх відразу ж виникло друге питання: звідки взялася цифра
«167»? Представники ініціативної групи відразу ж заявили,
що це проста помилка. І тут почалося! Обурені громадяни
вибігли на сцену. Дебати тягнулися близько двох годин: з
сутичками на сцені, з вириванням та вимиканням мікрофону та т. і. Особливо ініціативу проявляв Максим Лациба
(Український незалежний центр політичних досліджень),
намагаючись повернути збори у конструктивне русло.

Нарешті дійшли до згоди тільки тоді, коли вирішили спочатку обрати лічильну комісію та поділили її
склад навпіл між представниками КМДА та представниками громадськості.
Після цього почалася друга частина епопеї: вибори
справжніх головуючого та секретаря зборів. Знову майже
дві години обирали кандидатур. Після сумнівного, на мій
погляд, підрахунку голосів, головою зборів визначили Черненка М.П. Хоча, як я помітив, за цю кандидатуру голосів
було менше, ніж за того ж М. Лацибу, який теж висував
свою кандидатуру. Чи, мабуть, всі були стомлені чотирьохгодинною естафетою, що цього не
помітили, чи то лічильна комісія так працювала – наразі
невідомо. Секретарем
зборів вибрали Повха
В.М. (МГО «Українськокитайська асоціація
співдружності»).
Взагалі, було видно,
що «лікувальники» відверто махлювали із цифрами. Та і
сценарій зборів, як відчувалося, був підготовлений завчасно. Вочевидь, багато із присутніх були заздалегідь
проінформовані, що і як треба робити за сценарієм. «Новообраний» голова зборів, пан Черненко М.П., просто ігнорував звернення учасників щодо фактів порушень при
підрахунках голосів.
Тепер новообраний склад головуючих зборами висунув пропозиції щодо кількісного складу громадської
ради. Пан Черненко М.П., який, як виявляється, по сумісництву із своєю громадською діяльністю працює у
секторі з питань консультацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, висунув пропозицію обрати кількість членів ради у складі 21 представника. Зала знову заволала,

КРУГЛИЙ СТІЛ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ»
У п’ятницю, 25 лютого 2011 року у
Комітеті промислової і регуляторної
політики та підприємництва відбулось
засідання круглого столу «Актуальні питання впровадження Податкового кодексу України», у якому я брав
участь. На засідання виносилися наступні питання:
1. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових
платежів);
2. Податок на прибуток;
3. Податок на додану вартість та ін.
4. Формування пропозицій до Проекту Закону «Про внесення змін і доповнень до Податкового кодексу України».
На засіданні були заслухані доповіді представників міністерств, Державної Податкової Адміністрації
України (ДПА України), представників громадських організацій, експертів.
Висновок однозначно один, очікуваного позитивного ефекту від введення Податкового Кодексу (ПК)
немає. Та й звідки йому взятися, коли підприємці
просто "волають" про неприпустимість прийняття кодексу в тому вигляді, в якому він був прийнятий?
Давайте згадаємо лише про 3000 поправок, внесених експертами та громадськими організаціями, з

ПРО СМИСЛ
БУТТЯ ЛЮДИНИ
Пошук сенсу життя людини набув
негайної актуальності. Саме про це
на поступівській Громадянській
середі 6 квітня доповідатиме Кушерець В.І., професор філософії, Голови Ради
товариства «Знання».
Людська душа постійно перебирає позиції і варіанти
своєї реалізації та свободи у житті. Сенс життя – це особистісне розуміння (осмислення) власної долі, відповідальності за своє життя, уникнути від якої неможливо.
Серед одвічних світоглядних проблем які тривожили і
тривожать людський дух, є, насамперед, дві кардинальні:
по-перше, це – приреченість всіх нас на смерть і наше
потаємне бажання безсмертя, зрештою, людська передвизначеність на безсмертя: по-друге, це – вкоріненість в
нашому бутті зла, злагод і страждань, з одного боку, і
наше людське бажання добра, намагання уникнути злагод і страждань невгамовне прагнення до щастя.
Звідси і випливає головне світоглядне питання: якщо
смерть неминуща і якщо наше життя сповнене злагод
і страждань коли нам за наше добро часто платять
«чорною невдячністю», то який сенс такого життя, для
чого ми живемо? Щоб стерпіти зло, страждання і в
стражданнях померти? Якщо світ сповнений зла, або,
як сказано у «Біблії», «лежить у злі»,то як може бути у
ньому добро, і, отже як може жити в ньому людина,
призначення якої чинити не зло, а добро? І чим вона,
людина, може виправдати свої буття у світі зла?
пропонуючи включити до складу ради усіх, хто саме на
той час був присутній на зборах. Саме завдяки неабиякій активності свідомих учасників, ця пропозиція й була
підтримана більшістю присутніх.
Таким чином, присутній на зборах представник від «Поступу» Денис Чубко став членом громадської ради при КМДА.

Денис Чубко, координатор напрямку
«Активна громадянська позиція»
відповіді. І це не дивно – як завжди у нас ніхто, ні за що
не відповідає. Дивує інше: як можна приймати закони,
суть та сенс яких не зрозумілий навіть для фахівців?!
Представник Мінфіну повідомив, що влада найняла
експертів з Німеччини (!) для більш детального опрацювання ПК. Але відразу ж піднялося питання, як вони
зможуть врахувати всі нюанси ведення бізнесу в
нашій країні? Німеччина – не Україна!
У заключному слові нардепи Ксенія Ляпіна та Наталія Королевська запропонували всім присутнім
взяти участь у розробці проекту нової редакції «Закону про спрощену систему оподаткування».
Слід зазначити, що організація «Поступ»
(http://www.postup.org.ua) восени 2010 р. провела громадянське слухання щодо доцільності введення Податкового кодексу. Як виявилося тоді, більшість поступовців
не вважають прийняття цього документу своєчасним.
Також ще тоді виникло багато питань щодо деяких норм
цього закону. У той же самий час «Діловий союз України»
(http://www.dsu.org.ua) направив Звернення до Кабінету
Міністрів України з вимогою відкликати запропонований
проект Податкового Кодексу, як такий, що не відповідає
інтересам бізнесу та країни в цілому.

яких владою були прийняті тільки ті незначні, що принципово не змінюють суті Закону.
Результат дії нововведеного Податкового кодексу не
змусив себе довго чекати. За офіційною статистикою
дохід бюджету, з початку поточного року, вже нижче на
14% від очікуваного показника. Хочу зазначити, що поки
підприємців на спрощеній і єдиній системі ще не чіпали:
прийняття пункту 14 ПК планується в березні-квітні поточного року. А то б ефект від ПК був би взагалі нищівний для бізнесу. Швидше за все, вчасно пункт 14 ПК
прийнятий не буде. ДПА України в розгубленності від
вже отриманих результатів своєї «роботи».
Що ще дуже сильно кидалося в очі, представники
ДПАУ не змогли відповісти практично ні на одне з поставлених запитань, що стосувались різночитань і протиріч ПК. Чим викликали хвилю критики в свою адресу.
Їхній головний аргумент у відповідь: вони самі поки що не
розібралися і не знають як їм роз'яснювати суперечності.
Як варіант виходу із ситуації, пропонується почекати
роз’яснень або домагатися їх у судовому порядку. Загалом ніхто з представників ДПА так і не взяв на себе сміливість прокоментувати суперечності, напевно Підготував О. Кравченко,
побоюючись втратити своє місце роботи, даючи невірні член Виконкому «Поступу»
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