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Новини «Поступу»

Прошло больше года с момента вступления в силу Постановления Кабинета Министров Украины от 3.11.2010 № 996
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Это Постановление деклариГромадянська середа
рует новый порядок формирования общественных советов при органах власти, согласно которого состав общественНа Громадянській середі (18 квітня) системно обных советов формируется не органом власти, а самими же представителями общественности на учредительном говорено основні аспекти агітації та піару ГО «Поступ».
собрании. На данный момент восемь представителей организации «Поступ» принимают участие в работе общест- Прийнято рішення проводити піар у двох напрямках:
венных советов. Попробуем проанализировать, как работают эти советы в свете нового порядка их формирования.
- піар поступівської Громадянської ідеології щодо
ності ще не відбувалися загальні збори. Можу лише роз- побудови в Україні моделі Громадянської держави;
ДЕНИС ЧУБКО,
- піар діяльності ГО «Поступ» з метою залучення
повісти про свою Комісію з питань діяльності фармацевчлен общественного совета
тичної галузі, яка збирається кожен місяць. У складі нашої нових членів організації.
при Киевской городской
Спрямовувати ресурси агітації на середній клас,
государственной администрации Комісії приблизно 10 осіб (склад ще остаточно не заСовет сформирован весной 2011 тверджено), представники вузькопрофільних медичних який є потенційним прихильником та носієм зазнагода. В состав совета приняли всех та фарморганізацій. Додатково я беру участь у Комісії з ченої ідеології.
Крім цього, одностайно вирішили здійснити пат222 представителей общественности, кто присут- питань реформи системи охорони здоров'я.
Однією з особливостей нашої громадської ради є ріотичну акцію на День перемоги, з покладенням квіствовал на учредительном собрании. Подавляющее
большинство членов общественного совета является те, що у нас прийнято за основу принципово нове По- тів до пам'ятника Невідомому солдату. Закликаємо
представителями провластных структур, которые, по ложення про громадську раду, відповідно до якого усіх бажаючих приєднатися до акції.
Пропонуємо тим, хто має намір підтримати акцію
всей видимости, и были туда включены с единствен- можна змінювати представників від організаной целью – сделать общественный совет «карман- цій, також склад громадської ради не має фік- матеріально та взяти участь у придбанні квітів, пеным». Все действия руководства общественного сованої кількості. Тому приєднатися до редавати кошти відповідальному, К.А. Соколову.
совета явно направлены на то, чтобы всячески угож- громадської ради може будь-яка організація у будьГромадянська Рада
дать главе КГГА О. Попову и не допустить каких-либо який момент. Наприклад, мене було без усіляких пеНа засіданні Громадянської Ради, що відбулося
волнений в общественном совете. Комиссии обще- решкод прийнято до громадської ради замість члена
ственного совета и их председатели не избирались, «Поступу» Е. Сіньковського, який на даний час не має 18 квітня 2012 року, обговорювали питання розвитку Ради.
а фактически были назначены руководством совета. можливості брати участі у роботі ради.
Були присутні члени Ради: від ГО «Поступ» Д. Чубко,
И повлиять на этот процесс не удалось. Большая
М. Твердохліб; від КМО ВГО «Громадянська позиція»
часть общественного совета вообще никак не прояАННА ЛИСАЧЕНКО,
О. Черниш; від ГО «Діловий союз України» Л. Грушевляет себя. А некоторые его члены используют совет
член общественного совета
исключительно для продвижения своего бизнеса.
при Министерстве юстиции
вий; Гості: О. Гончарук від ВГО «Асоціація допомоги поЗа год состоялось всего три заседания совета,
Украины
страждалим інвесторам».
включая учредительное. В целом данный общестСовет был создан в декабре 2010
венный совет ведет исключительно декларативную
года. В составе – 110 человек. У
Skype-конференции
деятельность. Коммуникации между членами совета пары представителей общественности были пропо региональному развитию «Поступа»
и комиссиями фактически не налажены. Есть не- блемы с документами – их не приняли. В остальном
Напоминаем, что запущена регулярная Skypeбольшая группа членов совета на Фейсбуке, но она – приняли всех.
конференция по вопросам регионального развития
включает всего до 20 представителей из 222. НеизВ 2011 году проведено два заседания; в 2012 году «Поступа». Предлагаем всем желающим принять в
вестно, ведется ли деятельность в комиссиях, ин- состоялось два заседания комиссии.
ней участие (в том числе и не членам «Поступа»).
формации об этом не поступает. В частности, Ермак
О качестве работы общественного совета не могу суСледующая конференция состоится в четверг
Б., председатель Комиссии по регуляторной поли- дить, если было пару заседаний и то по организационным 26.04.2012 в 18:30. Желающим принять участие обращаться к Игорю Мотузке (0501509042, imoВ політиці, як і в граматиці, помилки, які роблять усі, проголошуються правилом. Андре Мальро
tuzka@gmail.com).
тике и предпринимательству, в состав которой я вопросам. План на 2012 год утвержден ОЧЕНЬ большой и,
вошел, вообще не проводит заседаний комиссии. А как по мне, нереально в жизни его за год сделать да еще
когда я ему позвонил, и спросил, когда же начнется на общественных началах. Многие люди вошли в совет КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
работа, он вообще сразу и не сообразил, о какой во- лишь бы там числиться. Много «мертвых душ». Те, кто ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
обще комиссии идет речь!
хотят работать – это процентов 30, не больше.
• «ЗАХИСТ» – як захищати свої громадянські права
Уже понятно, что Киевской власти общественный
за допомогою громадської організації. Про це – 25 квітня.
совет необходим исключительно для «одобрямсов».
ІГОР МОТУЗКА,
• ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, ЩО 2 ТА 9 ТРАВНЯ – ВИПри всех своих заявлениях, что они советуются с обчлен громадської ради
ХІДНІ
ДНІ.
щественностью – это все вранье.
при Головному управлінні
• «Земельна реформа у Громадянській державі»
МВС України у м. Києві
СВІТЛАНА САУЛЯК,
На даний момент досить жваво буде обговорюватися 16 травня.
Громадянські Середи, які проводить ГО
член громадської ради
проходить форматування роботи
при Міністерстві
громадської ради при Головному управлінні МВС «Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. Приходьте та приводьте друохорони здоров’я України
України в м. Києві, що була створена 07.11.2011.
Громадська рада створена у лиНа момент проведення Установчих зборів виявило зів і знайомих!
стопаді 2011 року. У складі ради – бажання взяти участь у роботі ради 63 інститути гроНаші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
153 особи. До складу ради було включено усіх ба- мадянського суспільства. Безпосередньо в Установза адресою: Київ, вул. Велика Васильківська
жаючих. Засідання ради проводяться, у середньому, чих зборах брали участь 59 представників. А відтак, за
(колишня Червоноармійська), буд.57/3,
один раз на квартал.
вже традиційною схемою, кількісний склад ради за- товариство «Знання України», кімн. 317 або 318
Взагалі-то я не можу сказати, як працює вся рада, тверджений у кількості присутніх.
(біля ст. м. «Олімпійська»)
тому що я не так давно увійшла до ради і за моєї присут(Продовження на стор. 2)
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ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
(Початок на стор. 1)
Напрямок моєї діяльності у раді відповідає пріоритетному напрямку діяльності ГО «Поступ».
Засідання громадської ради відбуваються достатньо
регулярно. А саме, на заздрість іншим радам, щомісячно: кожного останнього четверга місяця. Це вселяє
надію, що ця громадська рада буде здатною впливати на
діяльність Головного управління МВС України в м. Києві.
Крім того, зараз відбувається формування постійних робочих органів (Комітетів та Комісій). Що приємно, так це те, що Головним управлінням надаються
приміщення не тільки для засідань ради вцілому, але
й для робочих нарад Комітетів та Комісій.
Не можна сказати, що робота йде дуже гладко і без
ускладнень. Проте, саме це свідчить про присутність
у раді інститутів громадянського суспільства з різними поглядами. І саме така ситуація може забезпечити врахування якомога більшого кола інтересів.
Говорити про якісь відчутні наслідки роботи ще
рано. Але вже можна стверджувати, що робота цієї
ради буде виділятися на фоні інших, практично не
діючих, громадських рад.
АНДРІЙ ГЕРАЩЕНКО,
член громадської ради
при Державній службі
фінансового моніторингу
Громадська рада створена 24
січня 2011 року. У складі ради – 28
осіб. До складу ради було включено всіх бажаючих.
Засідання ради проводяться один раз на квартал.
Є певна специфіка органу (Держфінмоніторингу), так
як його діяльність, на мою думку, не стосується широкого загалу суспільства. Проте, позитивним моментом в
діяльності громадської ради я б назвав хоча б той факт,
що радою було звернено увагу на пасивну позицію регулятора при змінах у законодавстві з фінмоніторингу.
Радою були висловлені претензії щодо відсутності взаємозв’язку Державної служби фінансового моніторингу з
іншими регуляторами (Національним банком України,
Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України) в питаннях імплементації законодавства,
що призвело саме до незручностей громадян (масові
вимоги банків, страхових компаній тощо), так як практично кожний дорослий є користувачем фінансових послуг тих чи інших фінансових установ.

телекомунікацій або організацій, які проводять свою
діяльність у телекомунікаційній галузі.
Протягом року було проведено 8 засідань. На перших з них було прийнято Положення про ГР, прийнято Регламент роботи ГР та затверджено 6 постійно
діючих Комітетів ГР. Майже всі комітети жодного разу
на робочі зустрічі не збирались, крім Регламентного,
який розробляв Положення та Регламент роботи ГР.
Склад представників ГР визначив направленість роботи ради на захист інтересів суб’єктів господарювання.
Всі пропозиції щодо розробки законодавчих актів, які
подавались від ГР до НКРЗ були підготовлені Українською асоціацією операторів зв’язку «Телас», голова
якої був заступником голови ГР.
У зв’язку з ліквідацією НКРЗ, 07.02.2012 громадська рада на останньому засіданні прийняла рішення про саморозпуск.
СЕРГІЙ СОЛОДКИЙ,
член громадської ради
при виконавчому комітеті
міської ради м. Бровари
Громадській раді при Броварському
міськвиконкомі вже більше року. І що ж
ми маємо? В раду ввійшли 21 представників ІГС, всі хто
подавав заявки. Зразу ж була чітко сформована провладна більшість (14 осіб) та опозиційна меншість (7
осіб). На всі керівні посади в Раді обрано людей із провладної більшості, які голосують як один «ЗА» – за свої рішення, і як один «ПРОТИ» – за всі інші.
За рік рада збиралася кілька разів, але все без толку,
голосували за якісь, нікому не потрібні, рішення, нема
плану дій, не працюють створені комісії. Коротше кажучи, ця громрада – це велика БУТАФОРІЯ!
ЛЮБОВ ЗАМУРІЙ,
член громадської ради при
Міністерстві регіонального
розвитку, будівництва
і житлово-комунального
господарства України
Установчі збори відбулися 11 листопада 2011 року.
Загалом на Установчих зборах було обрано склад ради у
кількості 96 представників громадських організацій, котрі,
переважним чином, представляють інтереси організацій
та об’єднань, які працюють та мають інтереси у сфері будівництва та житлово-комунального господарства.
Затверджено склад ради було аж 21.02.2012! Нарешті,
29 березня 2012 року відбулися перші збори громадської ради, на яких були присутні тільки 60 її членів. Відзначалася низька якість підготовки до першого засідання
громадської ради. В ході обговорень з’ясувалось, що варіант Положення, погоджений міністром, не є тим напрацьованим варіантом, який відпрацьований на
останньому засіданні робочої групи. На мою думку, голосування щодо усіх вищевказаних кандидатур мало ознаки спланованого сценарію, оскільки чітко
вимальовувалась принаймні одна організована група у
складі 21-ї особи, яка голосувала за «своїх».

ОЛЕГ АЛЬОХІН,
член громадської ради
при колишній Національній
комісії з регулювання зв’язку
Громадська рада при НКРЗ була
обрана 08.02.2011 у кількості 26
осіб. Слід зазначити, що до ГР були обрані всі представники громадських організацій, яких було допущено до участі в Установчих зборах. Проте не всі
бажаючі, які подавали документи, пройшли акредитацію на стадії перевірки поданих до заяви документів і тому не були допущені до Установчих зборів.
Подводя итоги, можно сказать, что власть, в основБільшість обраних членів ГР, не зважаючи на те, ном, использует общественные советы в настоящо делеговані вони були громадськими організа- щее время в качестве буфера, с помощью
ціями, по своїй суті були представниками операторів которого глушит проявления гражданской актив-

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб кількість
свічок на святковому торті в майбутньому
досягла тризначної цифри!
Копейкіна Дмитра Георгійовича – 20 квітня
Чепця Олега Миколайовича – 21 квітня
Мельничука Віктора Адольфовича – 22 квітня
Саінчук Ірину Миколаївну – 23 квітня
Шевченка Ігоря Анатолійовича – 23 квітня
А також з народженням сина Тимура:
Дмитраша Віталія Васильовича – 7 березня
ности. И никакой гражданской активности власть
не хочет и шарахается от нее как от огня! Если
раньше, общественные советы были для некоторых организаций пределом мечтаний, где можно было получить
непосредственный доступ к чиновникам, то теперь из
таких советов сделали практически бесполезные придатки к органам власти, на которые, в основном, возлагаются функции бесплатной юридической или
общественной консультации для чиновников, готовящих
какие-то малозначащие нормативные акты. Другие же общественные советы, где сформировано провластное
большинство, используются только для «одобрений» действий руководства органов власти. Одним словом, на данный момент – это полная бутафория!
И хотя опыт показал, что такая ситуация не является
окончательным «диагнозом» и общественные советы
можно использовать как механизм для поиска единомышленников и для решения определенных тактических
задач, ситуация еще крайне неоднозначна. Уже меньше
чем через год в некоторых общественных советах грядут новые учредительные собрания. И власть без сомнений снова воспользуется чересчур туманными
нормами действующего Постановления № 996, чтобы
максимально нейтрализировать общественные советы.
Наша общественная организация «Поступ» уже неоднократно заявляла свою позицию относительно механизмов формирования и функционирования
общественных советов. В частности, представители
«Поступа» присутствовали на встрече рабочей группы
при Министерстве юстиции Украины по внесению изменений в «Типовое положение про общественный
совет», письма с нашими предложениями направлялись в Кабинет Министров Украины, проводились рабочие встречи и обмен мнениями с представителями
других общественных организаций.
Мы считаем, для того, чтобы общественные
советы реально заработали, необходимо сделать срок полномочий таких советов равным
сроку полномочий того органа, при котором они
созданы. Необходимо убрать любые препятствия для свободного вступления любой организации в общественный совет в любое время
и ввести принцип свободной замены представителей от общественных объединений в
любое время. Также, мы считаем, должен быть
введен принцип: один представитель – один
общественный совет.

Денис Чубко, член Совета «Поступа», член
общественного совета при Киевской городской государственной администрации

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