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За Громадянську Державу!

ВВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКА ЧАСТКИ МАЛОГО
ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У ВВП УКРАЇНИ
На поступівській Громадянській
середі, присвяченій побудові cильної
економіки на основі малого та середнього підприємництва, ми розглядали результати нашої роботи
щодо введення показника частки малого та середнього бізнесу у внутрішньому валовому продукті (ВВП)
України. Вже більше двох років економічний напрямок «Поступу» проводить роботу, направлену на введення цього показника в офіційну статистику країни.
Нами направлялись листи органам влади, відповідальним за економічний розвиток країни, організовувались та проводились зустрічі з чиновниками різних
рівнів, ми навіть звертались з цим до опозиції. Однак
всі владні структури сприймали наші пропозиції відверто байдуже та намагались довести, що цей показник не потрібен, а офіційним листом Держкомстату нас
повідомили, що такий показник, начебто, не передбачений навіть міжнародними стандартами.
Разом з тим, як відомо, всі економічно розвинені

країни проводять моніторинг частки малого та середнього бізнесу в економіках своїх країн і демонструють її рівень від 50 до 70%. В Україні за
неофіційними даними, за оцінками експертів цей показник становить лише 5-15%.
Таким чином, ми стали свідками того, що влада
свідомо уникає введення цього показника в систему
офіційних статистичних даних і наші вимоги щодо
його введення залишилися без належної реакції. Тому
ми вирішили розповсюдити у засобах масової інформації «Звернення громадської організації «Поступ»
щодо відвертого небажання влади розвивати малий
та середній бізнес в Україні», текст якого наводимо
нижче.

Олександр Нестеренко, член Ради Поступу,
координатор напрямку
«Сильна економіка на основі малого
та середнього підприємництва»
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
На засіданні Громадянської Ради (дорадчий
орган, створений для обміну досвідом між організаціями та спільного захисту організацій та їх членів) 26 травня обговорювалося питання координації
роботи в громадських радах при органах влади.
Також вирішили повернутися до обговорення сайту
Громадянської Ради.
Були присутніми члени Громадянської Ради – організації «Поступ» (Твердохліб М. та Чубко Д.), «Громадянська позиція» (Квашук О.), «Діловий Союз
України» (Грушевий Л.), партія «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» (Бичіхін В.). Гості: «Профспілка працівників галузі земельних відносин» (Філіпчук Д.),
«ФРІ» (Перникоза С.), «Український соціалістичний
рух» (Кликов О.), «Правозахист» (Романов О.).
До складу Громадянської Ради приєдналися
«Профспілка працівників галузі земельних відносин».

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
ЩОДО НЕБАЖАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
РОЗВИВАТИ МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ
Громадська організація «ПОСТУП» звертається до
влади, до всіх політичних партій, громадських об’єднань, засобів масової інформації та до громадян
України, небайдужих до долі своєї держави, яких непокоїть незадовільний економічний стан нашої держави.
Однією зі своїх головних цілей організація «ПОСТУП»
визначила розбудову економіки країни шляхом прискореного розвитку малого та середнього бізнесу. На
переконання громадської організації «ПОСТУП», значною перешкодою на шляху розвитку малого та середнього бізнесу є не тільки відсутність ефективних

механізмів його підтримки, але й, саме головне, відсутність системи моніторингу його розвитку.
Продовж двох років громадська організація «ПОСТУП» звертається до органів влади з пропозицією
ввести офіційний показник частки малого та середнього бізнесу у ВВП України. Ми направили з цього
приводу близько 20 листів в різні органи влади. Усі
отримані нами відповіді були або відверто негативними, або простими відписками на кшталт «ми за це
не відповідаємо».
Складається враження, що органи державної
влади СВІДОМО уникають розгляду зазначеного пи-

тання, не беруть участі та не проявляють бажання
вносити зміни, які вкрай потрібні країні сьогодні.
Тому ми доводимо до відома всієї свідомої громадськості позицію громадської організації «ПОСТУП»,
що таким чином влада демонструє небажання розвивати економіку в країні взагалі, ігноруючи інтереси
розвитку малого та середнього підприємництва.
Ми вважаємо, що такі дії, а точніше бездіяльність
державних органів свідчить, що усі заяви влади про
опікування проблемами малого та середнього бізнесу залишаються лише порожніми деклараціями та
популізмом.

Людина народжується не для сумного існування в бездіяльності, а для праці над великою і грандіозною справою.
Леон Баттіста Альберті
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
Предварительное судебное засеОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ ПОДОЛЬСКОЙ РГА дание
было назначено на 24 мая. Не
Недавно в гугл-группе «Народовластие», в которой я принимаю участие, появилось письмо от
председателя правления «Благодійного фонду «101» Андрея Богдановича. В письме он
информирует, что подал иск против Подольской районной государственной администрации г. Киева про
признание нелегитимным учредительного собрания
общественного совета при вышеуказанной районной
администрации. Причиной иска стало то, что его, как
представителя «Благодійного фонду «101» не допустили к участию в учредительном собрании при По-

дольской государственной районной администрации.
Мотив недопуска был прост: не было деятельности в
Подольском районе два года – не допускаем к участию в учредительном собрании. В письме также содержалась просьба о поддержке в суде.
В связи с тем, что организация «Поступ» также
представлена в шести общественных советах и подала заявки еще в несколько советов (полная информация находится здесь http://postup.org.ua/node/599),
мне стало интересно, как будет происходить судебное заседание. Ведь, насколько я знаю, таких судов
еще не проводилось.

будем рассматривать вопросы трактовки Положения
Кабмина №996. Но хочется обратить внимание на некоторые интересные и существенные моменты,
всплывшие в ходе слушания.
Первое, что сразу стало ясным, – для чего создается инициативная группа по подготовке учредительного собрания. Судья правильно заметил, что
инициативная группа не имеет никакого правового
статуса. Это просто набор физических лиц. Вся
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(Начало на стр. 1)

2010 года никаких документов, регламентирующих
действия общественных советов и инициативных
групп, не существует. Но это постановление, как уже
мы выяснили на одной из наших Гражданских сред,
является очень далеким от совершенства.
В связи с этим становится очевидным, что нынешняя система формирования и функционирования общественных советов – это очередной «развод»
общественности властями. Государство упорно всеми
возможными средствами открещивается от конструктивной работы с общественными объединениями.

ответственность лежит на «инициативной группе», на
действия которой совершенно невозможно повлиять.
Таким образом, орган государственной власти полностью снимает с себя ответственность за проведение учредительного собрания и формирование
общественного совета.
Второе, сам общественный совет также не имеет
никакого правового статуса. Это также группа физических лиц, действия которых никак не отрегулированы в правовом поле.
Кроме Постановления Кабмина №996 от 3 ноября Денис Чубко, член Совета «Поступа»
ВОПРОС-ОТВЕТ

Александр Перевозник, член оргаМне нужен совет: как все это можно организовать
низации «Поступ» обратился к Пред- в Поступе, если, конечно, это нам надо и пока сам
седателю Совета организации Фейсбук еще «у всех на устах»?
Максиму Твердохлебу с вопросами о
Максим Твердохлеб:
позиционировании организации «По– Александр, ты затронул наш
ступ» в социальной сети «Фейсбук».
самый важный вопрос – кадровый.
Александр Перевозник:
Если ты помнишь, то еще до того,
— Максим! Моих усилий для продвижения «Поступа»
как ты предложил работать на «Фейв одиночку на «Фейсбуке», используя лишь базовую инсбуке», у нас не было планов в самое
формацию с сайта http://www.postup.org.ua, газеты ближайшее время развивать это направление. Глав«ПОСТУПИНФОРМ» и действий нашей Броварской ная причина была в том, что для того, чтобы что-то
команды в виде информационного наполнения сайта делать нужен кадровый ресурс. Тогда такого ресурса
недостаточно, тем более, что есть потребность в ин- не было. Нет его и сейчас.
тересной и понятной широкому кругу читателей инБоле того, такая же проблема у нас есть не только
формации. Особая активность и заинтересованность по «Фейсбуку». Дефицит рабочих кадров наблюдав этом сетевом ресурсе со стороны поступовцев пока ется ПО ВСЕМ направлениям деятельности. И это лоне проявляется. К сожалению, будучи очень ограни- гично. Структура любого коллектива примерно всегда
ченным по времени, я не имею возможности зани- одинакова: 20% – это актив, 20% – глухой пассив, а
маться только «Фейсбуком». Мне необходима 60% ведут себя в зависимости от различных фактопомощь еще 2-5 человек, которые совместно со мной ров, но, все равно, проявляют НЕРЕГУЛЯРНУЮ акмогли бы генерировать полезное, актуальное, инте- тивность.
ресное информационное пространство!
У нас сейчас в организации 225 человек. Т.е. в акНапример, как минимум, необходимо, чтобы тиве около 40-50 человек Если разбить эти 40 челочлены организации хотя бы 10 раз в неделю оста- век на шесть наших магистральных направлений
вляли на «Фейсбуке» (на своих страничках или на деятельности, работу в Исполкоме, выпуск газеты
сайте сообщества) или в тех же «Одноклассниках» ин- «Поступинформ», работу в «Одноклассниках», работу
формацию про то, что «Поступ» есть – живет, пока- на Гражданских средах, работу на том же «Фейзывает, рассказывает и т.п. на «Фейсбуке» . Но и сбуке», сопровождение Кредитного союза, Делового
этого мало. Тут должна быть живая информация, но союза Украины, благотворительного фонда «Славянтолько не такая, как от спамера(!), хотя генераторы ский Купол», работу по развитию Гражданского Сонужны и ресурсы можно использовать, если пра- вета, по развитию «Поступа» по регионам, то, сам
вильно направлять энергию. Хотелось бы пару живых видишь, что кадров мало. Ведь у нас все где-то ещё
коротеньких рассказов о себе, об интересах, о пользе и работают и время, которое они могут отдавать орорганизации или просто о чем угодно вменяемом, ганизации, ограничено. Если люди заняты чем-то
чтобы у знакомых, близких и вообще, у кого-угодно, одним, то на другое уже времени меньше.
уже зарегистрированного на Фейсбуке, Твиттере и
ЖЖ, была заинтересованнность заходить – читать,
Что делать? Здесь определяется два паралсмотреть, отвечать, общаться!
лельных пути:
В первую очередь, необходимо понимание и вниА) Мотивировать активо-пассив (60%) к работе.
мание от самого «Поступа» – на Фейсбуке должна Эта работа сложная. Такой процесс идет сейчас для
быть какая-то «конфета» для широкого круга людей! формирования команд по работе с регионами и по
Например, акции, события, мероприятия и т.п!
работе с «Одноклассниками». Мы еще не делали

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 9), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 16 ТРАВНЯ 2011 РОКУ
На засіданні були присутні 15 членів Виконкому
(при кворумі 9): Доненко Т., Замурій Л., Зінган О.,
Костін І., Кравченко О., Лисаченко А., Мотузка І.,
Соколов К., Солодкий С., Поліщук В., Твердохліб М.,
Ткаченко І., Шевченко В., Чубко Д.
Були відсутні з об'єктивних обставин: Когут Р., Нестеренко О., Троянова-Малош Н.
Секретар засідання: Доненко Т.
Вів засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету за квітень за звичайною схемою.
2. Було розглянуто комплекс питань щодо подальшого розвитку організації «Поступ». Вирішено
цьому питанню присвятити найближчі Громадянькі
середи та засідання Виконкому.
Чергове засідання Виконкому призначено на понеділок 30 травня 2011 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Троянову-Малош Наталію Миколаївну (26 травня)
Замурій Любов Григорівну (27 травня)
Сичова Артема Вячеславовича (28 травня)
Курило Сергія Івановича (29 травня)
Коваленко Олександра Костянтиновича (29 травня)
Сас Романа Володимировича (30 травня)
Сметаненко Андрія Олександровича (30 травня)
Литвина Віктора Олексійовича (31 травня)
Приказчика Віталія Петровича (31 травня)
Соколова Кирила Анатолійовича (31 травня)
такую мотивационную работу раньше, поэтому говорить о ее эффективности пока рано.
Цель этой работы проста: в итоге сделать так,
чтобы все из активо-пассива делали хоть что-то конкретное и полезное для общего развития организации. Именно в этом и есть наш новый принцип
Оптимального участия в организации (или Принцип
«3+1»). Он, естественно, реализуется на добровольной основе.
Б) Банально наращивать общую численность организации «Поступ», тогда естественным образом
будет расти доля актива (20%) и «новобранцев»
можно будет подключить к полезным задачам.
Это мое виденье. Если у кого-то из членов организации есть свои мысли по этому поводу, то мы
очень рады будем их выслушать и учесть.
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