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За Громадянську Державу!

ПРОПОЗИЦІЇ «ПОСТУПУ»
ЩОДО ГРОМАДСЬКИХ РАД
Боротьба за «доступ до тіл» триває.
У зв'язку з нововведеною Постановою
Кабінету Міністрів України №996 від 3
листопада 2010 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
при органах державної влади почався процес створення
громадських рад. Тепер ради створюються не «зверху»,
як було раніше, а обираються самими ж представниками
громадськості. Участь у громадських радах при органах
влади дає певний статус і можливість встановити стосунки
з не останніми, а то й з першими особами відомств.
Але коли безліч громадських організацій з натхненням ринулися «штурмувати» громадські ради
при органах державної влади, багатьох з них чекало
розчарування. Влада дуже обережно відкрила дверцята, сховавши ключик під деякими нормами нового

гувалася від участі у формуванні громадських рад, повинна брати безпосередню участь у роботі рад і виступати як координатор процесу. І призупиняти випадки,
коли ради узурпуються окремими особистостями або
угрупуваннями. Тільки в цьому випадку ради почнуть працювати ефективно й виконувати свою пряму функцію:
налагодження ефективного взаємозв'язку між державою
й народом і контроль над діяльністю органів влади. Заяви
окремих діячів, які намагаються поставити громадським
радам тільки лише експертну оцінку законодавства, прикривають головну функцію рад і занижують їх роль.
Тому громадська організація «Поступ» звертається
до влади й до інших об'єднань громадян із пропозицією разом переглянути зазначене Положення й ініціювати внесення необхідних змін в існуючий
документ на таких принципах:

Государство сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все
знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно. В. И. Ленин (1870-1924)
типового Положення про громадську раду.
Деякі норми, які, імовірно, за задумом влади, повинні
були стати головним критерієм відбору якісних і реальних громадських структур, виявилися неконституційними.
Ними уміло скористалися деякі представники громадських об'єднань, щоб шляхом нібито «демократичного» відбору видавити із громадських рад представників народу,
які їм не до уподоби. Яскравий приклад тому установчі
збори з виборів складу громадської ради при МВС. Представникові «Поступу» було відмовлено в участі в установчих зборах взагалі без усяких підстав і пояснень із боку
ініціативної групи й апарата Міністра. Виходить, що ініціативна група попросту потоптала конституційне право
громадянина брати участь у керуванні справами держави? Хто дав їй права позбавляти громадян реалізації
п'ятої статті Конституції України? Ніхто не має такого
права! Навіть об'єднання громадян, навіть дуже багато
об'єднань громадян не можуть цього робити! Тому що
тільки народ є єдиним джерелом влади!
І це далеко не перший випадок. Такі ж тривожні сигнали доносяться з Подільської, Дніпровської, Шевченківської районних адміністрацій Києва, Держфінпослуг,
НКРЕ, куди подавали документи наші поступовці (повний
перелік дивіться тут http://postup.org.ua/node/599).
У результаті, незважаючи на заяви влади бути
ближче до народу, ми знову одержуємо або «кишенькові» громадські ради або марні придатки до органів влади, які назвати громадськими – значить
обдурити самого себе.
Який же вихід?
Організація «Поступ» заявляє, що всі представники громадських об'єднань повинні одержати можливість участі в
справах своєї держави. І тільки якість роботи представників у громадських радах повинно бути критерієм оцінки,
гідна та чи інша структура бути представлена в громадській раді. Всі бажаючі повинні негайно одержати доступ до
механізмів реалізації своїх конституційних прав. Не повинно
бути обмежень за віком організацій!
Ми вважаємо, що влада, яка у даний момент абстра-

1. Виключити з Положення про громадські
ради, затвердженого Кабміном, норму про
рейтингове голосування, так як ця норма
прямо суперечить конституційному праву кожного громадянина на управління державою.
2. Повинні бути введені механізми вільного
входу в ради для всіх бажаючих представників організацій у будь-який час та вільної заміни представників.
3. Необхідно створити механізм виключення представників організацій із рад в разі
відсутності їх фактичної роботи.
4. Виключити з Положення норму про термін повноважень громадських рад у 2 роки.
Термін повноважень ради не повинен бути обмежений за часом та має співпадати с терміном повноважень органу влади, при якому
створена громадська рада.
5. Всі засідання громадських рад повинні
проходити за участю прямого керівництва органів державної влади.
6. Діяльність рад повинна бути відкритою та
прозорою. Необхідне протоколювання й публікація результатів всіх засідань громадських
рад на відповідних веб-сайтах органів влади.
Представники «Поступу» готові долучитися до процесу коригування принципів і методів формування
громадських рад.

Денис Чубко, член Виконкому «Поступу»,
координатор напрямку «Активна громадянська позиція»
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Новини «Поступу»
Вступив «Поступ» Подліпський В.А. (рек. Чубко Д.Г.)
В організації «Поступ» на даний час 229 членів.
***
На черговому засіданні Громадянської Ради 9 березня
обговорювалися ідеологічні питання розвитку самої
Ради. Сформулювано перший спільний принцип: "За відокремлення бізнесу від влади". Вирішили на наступному засіданні 16 березня продовжити обговорення.
На засіданні були присутні В. Подліпський
(Співвітчизник), О.Сопов (Громадянська позиція),
М. Твердохліб, Д. Чубко (Поступ), Л. Грушовий (Діловий Союз України), С. Стеценко (Мерітократична
партія України).
***
На черговому засіданні громадської організації
«Діловий союз України», яке відбулося 10.03.2011,
обговорювались принципи роботи Союзу. Вирішено проводити щотижневі електронні інформаційні розсилки серед членів ДСУ.
Наступне засідання відбудеться 17.03.2011 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
Шевченка В'ячеслава Анатолійовича (11 березня)
Гладченко Оксану Петрівну (12 березня)
Клебанівського Сергія Володимировича (13 березня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 16 березня заплановано обмін думками щодо
розвитку організації «Поступ» у регіонах України.
• На 23 березня намічено обговорення поточного
стану справ та подальших кроків у розвитку магістрального напрямку «Захист».
• На 30 березня заплановано друге обговорення
подальшого розвитку газети «Поступінформ».
• На 6 квітня заплановано доповідь Кушерця Василя Івановича, професора філософії, Голови Ради товариства «Знання» на тему «Про смисл буття людини».
• На 13 квітня намічено обговорення питань
щодо Загальних зборів організації.
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»)

ПОЕЗДКА НА ЧЕРНИГОВЩИНУ
В субботу 02 апреля планируется поездка на Черниговщину (Славутич-Чернигов-Козелець) в рамках
проекта «Золотое кольцо «Поступа».
Поездка чартерная. Минимальное необходимое количество участников 15 человек! Стоимость — 175
грн (включает в себя проезд на микроавтобусе). Дополнительные расходы: работа экскурсоводов и вход в
Музеи (около 50 грн/чел), питание во время поездки.
Организатор — Ирина Ткаченко (067 4306878, 093 8247274).

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ПОДЯКА «ПОСТУПУ»
Мабуть багато хто з членів «Поступу» вже чули про ту складну ситуацію, що нещодавно склалась
навколо діяльності Центра «Мистецький простір 365», засновниками якого є
члени організації Доненко Т., Ничай Л. та Павловська О.
Якщо стисло, то наприкінці минулого року ми
потрапили в ситуацію, коли приміщення, в якому
знаходився наш мистецький Центр, раптово перейшло від одного власника до іншого за не зовсім зрозумілих для нас обставин. І новий
власник попередив нас про те, що до кінця місяця ми маємо звільнити приміщення, оскільки
воно, начебто, буде реконструюватись.
Марними виявилися усі наші спроби вмовити
нового розпорядника продовжити нам термін перебування ще хоча б на один місяць, оскільки ми
вже мали запланований ряд подій, про які було
домовлено з партнерами, і також в зв`язку з потребою часу для знаходження нового приміщення.
Спроби домовитися до позитивного результату не
привели, хоча новий власник, як з`ясувалось, наш колишній сусід, до того ж ще й колега по галерейній діяльності. Мав би, здавалось, зрозуміти
соратників по мистецтву.
Саме тоді виникла думка щодо останнього за-

собу – на засіданні Виконкому був затверджений
лист від «Поступа» до нового власника з тим же
проханням. Реакція нового власника на лист була
гнівною та бурхливою. Лише тільки почувши інформацію про якийсь там лист від громадської
організації, людина розгнівалась, учинила нам
сварку, заявила нам, що ми чинимо неадекватно,
і таке інше. Але після наших пояснень, що таке є
«Поступ», що це реальна та активна громадська
організація, членами якої є засновники нашого
Центру, що це структура, яка займається розвитком громадського руху на Україні, власник
таки взяв нашого листа для ознайомлення. І вже
ввечері того ж дня надійшло повідомлення про
готовність його обговорити нові та прийнятні
умови наших подальших відносин.
Наступного дня новий власник дозволив нам залишитися в приміщенні до лютого 2011 року
включно, тобто, на термін втричі більший, ніж ми
розраховували.
До чого все це? Цей випадок я приводжу лише
для того, щоб зрозуміли ті, хто досі не вірить в
силу нашої організації, що до неї, до її прохань
прислуховуються. І не тільки державні органи
влади, а й впливові приватні структури.
Від колективу Центру «Мистецький простір 365»
та всіх, хто співпрацює з нами, висловлюю вдяч-

НАШІ ЛЮДИ
Полатайко Ірина Олексіївна, в орга- досвіду роботи не всі хотіли брати до свого колекнізації «Поступ» з вересня 2010 року. тиву, та й самі пропозиції не завжди викликали інтерес. Спочатку працювала помічником депутата
Розкажіть про себе.
Голосіївської районної ради на громадських засадах,
Після закінчення Київського національного лінгві- потім офіс-менеджером у ТОВ «Лінгвіст». На даний
стичного університету дуже хотіла залишитися в момент працюю в Голосіївському районному упрацьому місті, яке після п’яти років навчання стало влінні юстиції.
другою домівкою. Однак, це виявилося не так легко,
Що Ви очікуєте від організації «Поступ», які
стояло питання роботи: молодого спеціаліста без перші враження?

СПОРНЫЙ ВОПРОС
Я ехал по Столичному шоссе, по
направлению к Конча-Заспе, и увидел, что по трассе стоят патрульные
машины ГАИ. Я ехал с двумя пассажирами со скоростью 60 км/ч, по левой полосе движения. Минуя две патрульных точки с «Визирами»,
наблюдал, что возле каждой из них по 3 остановленные машины. Вероятно всего, их остановили за превышение скорости.
Меня эта картина не оставила без комментариев.
Но, не успев и ничего сказать, как на меня указали
жезлом, дают понять, что я что-то нарушил. Но что?
Я вышел из авто и спросил причину остановки. Сказали, что превысил скорость. Честно говоря, был
удивлен, т.к я смотрел на показание спидометра всю
свою дорогу. Но мне предъявили факты: фотофикса-

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.

ПРИСУТНІСТЬ ЧЛЕНІВ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОВ’ЯЗКОВА
ність організації за підтримку (і особливо Виконкому – за швидку та оперативну реакцію на нашу
ситуацію).
На даний момент наш «Мистецький простір»
вже вирішив питання з приміщенням. Тепер ми
знаходимось на Подолі за адресою вул. Костянтинівська, 63/12. Завітайте до нас!

Тарас Доненко,
член Виконкому організації «Поступ»

Про існування такої організації як «Поступ» навіть
не здогадувалася. Можна сказати, що до неї я потрапила чисто випадково. З організацією мене познайомила Ірина Ткаченко, яка при першій же зустрічі
запросила на чергову середу. А десь через місяць я
вже стала повноправним членом «Поступу». Сказати
конкретно, що я очікую від організації, поки що не
можу. Проте для себе я безперечно вже взяла багато
– це нові знайомства з цікавими людьми, прагнення
до чогось більшого та впевненість у своїх силах.

жант зачитал мне мои права и дал протокол на подпись. Затем сказал, что если я не согласен, то имею
право обратиться в суд. Выдал копию протокола и
отдал мои документы.
После произошедшего я решил обратится за помощью в гражданскую организацию «Поступ», членом которой и являюсь. Член «Поступа», Виталий
Дмитраш выслушал меня и дал мне юридическую
консультацию. Виталий посоветовал написать жалобу на сержанта затем подать ее в городское отделение милиции, а так же обжаловать протокол,
который был незаконно составлен и направить его в
Шевченковский суд. Хочу разобраться в данной ситуации и принципе работы приборов, которые фиксируют превышение скорости. Чью скорость
зафиксировал прибор?

ция моего номерного знака, с задней стороны авто и
ниже подписанная скорость движения 87км/ч. Я был
в недоумении. Я хотел разобраться в данной ситуации. Вероятнее всего, что приписанная скорость не
моя, а автомобиля, который двигался рядом с более
высокой скоростью. Таких же фактов у них не оказалось. Сержант пошел в свое авто с моими документами и начал оформлять протокол без моего
согласия. Почему так? Я не понял. В автомобиле ДПС
сидел сотрудник ДПС и показал фото на ноутбуке и
сообщил, что якобы на мосту установлено оборудование с фотофиксацией и измерением скорости –
«АРЕНА 0903217». Документы на прибор мне не
предъявляли. На что ответил, что подписывать отказываюсь и рассматривать дело буду в суде согласно
установленному законодательству. После этого, сер- Сергей Клебановский, член «Поступа»
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