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ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО
Для общественной организации «Поступ»
одним из важнейших элементов есть защита и
восстановление прав и законных интересов как
члена организации «Поступ» так и граждан нашей
страны в целом. Действительно, данное направление в «Поступе» существует с момента его открытия и закреплено в уставных документах. Оно
вполне работоспособно и имеет уже некоторую
практику. Но, до сегодняшнего дня вся эта деятельность не имела системного подхода.
Для систематизации деятельности по данному
вопросу вводится такое понятие как Гражданское
дело. Что оно из себя представляет? Если у члена
организации возникает проблемная, конфликтная
ситуация с органами власти, или его законные
права были ущемлены другим гражданином, или
работником госаппарата, то он (член организации
«Поступ») имеет полное право и все основания
обратиться в «Поступ» за помощью. Дальше, это
заявление об открытии Гражданского дела рассматривается на заседании Исполкома. Итогом такого рассмотрения будет открытие (или не
открытие) Гражданского дела.
Главной особенностью такого механизма есть
то, что весь процесс ведения дела теперь будет
находится полностью в руках заявителя. У того, у
кого возникли проблемы, и кто будет использовать ресурсы и возможности организации для
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скорейшего их разрешения. Указанное действие
полностью подходит под идеологический стандарт «Поступа» касательно активной гражданской
и жизненной позиции. В организации отсутствует
потребительский подход. Это означает, что никто
не будет решать проблемы члена организации
вместо него самого. Задача «Поступа» ДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Девизом такого направления можно назвать фразу: «Мы
вместе создаем условия для решения Вашей проблемы, но мы не будем решать ее за Вас!».
Также немаловажным элементом данного направления является систематизация всех дел, что
ведет «Поступ» по защите прав и законных интересов граждан. Как уже говорилось, направление
защиты в «Поступе» было всегда, и поэтому дел
накопилось немало. Нужно провести инвентаризацию всех таких дел и принять решение о продолжении или завершении их. Такое решение
должно быть принято на заседании Исполкома
после рассмотрения всех нюансов.
В завершение необходимо отметить, что Систематизация задач по защите и восстановление прав и законных интересов поступовцев
должно создать новый механизм рассмотрения
Гражданских дел, новые принципы работы в государстве с обращениями граждан.

В сущности, название и образ правления не имеют никакой важности: если
только правосудие оказывается всем гражданам, если они уравнены в правах, государство управляется хорошо. (Наполеон I)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Радою громадської організації „ПОСТУП”
(Протокол № 18-07 від 10.09.2007)
ПОРЯДОК
розгляду справ щодо порушення законних прав та інтересів
громадян з боку третіх осіб
громадської організації „ПОСТУП”.
1. Загальні положення
1.1. Цей порядок регламентує розгляд в ГО „ПО2. Відкриття Громадянської справи
СТУП” (далі – Організація) справ щодо порушення
2.1. Член Організації (далі – Заявник), права
законних прав та захисту інтересів членів Організації або членів їх родин (або інших громадян за окре- та законні інтереси якого порушені або порушені
мим рішенням Виконкому Організації) з боку третіх права та законні інтереси членів його родини,
осіб (далі – Громадянських справ) відповідно до письмово звертається до голови Ради Організапершої задекларованої мети Організації – Вста- ції із відповідною заявою, в якій в довільній
формі викладає суть справи. Зазначена заява
новлення в Україні Диктатури Закону.
1.2. Мета цього Порядку – забезпечення за- реєструється у звичайному порядку реєстрації
хисту членів Організації та членів їх родин у ви- вхідної кореспонденції.
2.2. Подана заява підлягає розгляду на черговому
рішенні питань, пов’язаних з порушенням їх
засіданні Виконкому Організації на яке запрошується
прав та законних інтересів.
1.3. Цей порядок розроблено відповідно до Заявник. У разі відсутності Заявника на засіданні ВиСтатуту громадської організації „ПОСТУП”, Ко- конкому, останній може прийняти рішення про розгдексу члена громадської організації „ПОСТУП”, ляд справи без присутності Заявника.
2.3. У випадку, коли ситуація потребує негайПоложення про Виконавчий комітет (Виконком)

Новини «Поступу»
• Вступив в «Поступ» Голованов О.С., вийшов з Організації Петрук А.В., на підставі поданої заяви та
рішення Ревізійної комісії поновлено в членах «Поступу» Плужника В.Г. На 20.09.2007 в «Поступі» –
197 чоловік.
• В середу 19 вересня в офісі «Поступу» відбулось обговорення питань взаємовідносин «Поступу» та Бізнесу. В обговорені взяли участь 16 членів організації.
Під час обговорення були розглянуті питання співпраці між громадською організацію «Поступ» та комерційними структурами. Визначено, що сьогодні
практично у всіх сферах комерційної діяльності між
«Поступом»та підприємництвом можуть бути налагоджені взаємовигідні відносини.
Крім того було вирішено, що для налагодження
більш ефективної співпраці потрібно створити в
«Поступі»орган або структуру, яка б регулювала ці
відносини. Такою структурою може бути або підрозділ «Поступу», або організована окремо структура за прикладом спілок підприємців. Головне
завдання такої структури – бути сполучною ланкою
між державними органами та сферою підприємництва. Тобто, для того щоб вирішувати проблеми
підприємництва, треба як мінімум їх розуміти.
• В середу 31 жовтня в офісі організації намічено
провести обмін думками з питань: «Яким повинен
бути державний чиновник в Україні? Як звичайній
людині можна впливати на чиновництво?» Запрошуються всі охочі взяти участь в дискусії.
• На середу 7 листопада в офісі організації планується обговорення теми: «Конституція України: як
на практиці досягати використання своїх конституційних прав за допомогою Основного Закону». Запрошуються всі бажаючі.
• В середу 14 листопада в офісі організації передбачається провести інформаційну доповідь на
тему: «Загальні принципи самолікування». Доповідач – Валерій Левандовський, лікар, директор товариства «Родиня Л.В.». Запрошуються всі охочі.
• В середу 21 листопада в офісі організації планується провести дискусію з проблем виховання
української молоді в дусі патріотизму. Запрошуються всі не байдужі.
• На середу 28 листопада в офісі організації планується інформаційна доповідь-дискусія за темою
«Страхування життя». Запрошуються всі охочі.

Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Кравченка Олександра Володимировича (23 вересня)
Антонюка Юрія Володимировича (26 вересня)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ного відкриття Громадянської справи, голова Ради
ГО „Поступ” має повноваження відкрити справу самостійно, з подальшим погодженням (затвердженням) Виконавчим комітетом ГО „Поступ”.
2.4. Після ознайомлення присутніх на засіданні членів Виконкому із змістом заяви приймається рішення щодо відкриття Громадянської
справи або відмови у її відкритті. Рішення приймається простою більшістю голосів та фіксується у протоколі засідання Виконкому.
2.5. В окремих випадках Громадянська справа
може бути відкрита з приводу конкретної ситуації
або події без подання відповідної заяви. В цьому випадку пропозицію щодо відкриття Громадянської
справи може виносити член Виконкому Організації.
2.6. У разі відкриття Громадянської справи
Заявник повинен надати згоду щодо тих дій, які
будуть вчиненні на користь нього, та наслідків,
які можуть спричинити такі дії.
2.7. У разі відкриття Громадянської справи відповідно до п. 2.5 Виконком визначає уповноважених осіб щодо її ведення (далі – Уповноважені) зі
складу Виконкому або інших членів Організації. Уповноважені призначаються лише за їх згодою.
2.6. Відкрита Громадянська справа реєструється в
спеціальному журналі ведення Громадянських справ.
В цьому журналі фіксується: дата відкриття Громадянської справи, прізвище, ім’я, по батькові Заявника, прізвище, ім’я, по батькові Уповноважених,
дата та номер звернення щодо відкриття Громадянської справи (за наявності), номер та дату рішення
Виконкому про відкриття Громадянської справи.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГО
«ПОСТУП» (№ 19), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 17 ВЕРЕСНЯ 2007 РОКУ

На засіданні були присутні 17 членів Виконкому групі з введення системи «Громадянської
справи» провести інвентаризацію всіх існуючих
з 21 (при кворумі 11).
справ на предмет можливого визначення для
Відсутні з об’єктивних обставин: Гриценок О., них статусу «Громадянської справи Поступу».
7. З метою запровадження нової системи (ГромаЦесаренко Г., Чубко Д.
Відсутні без поясненням причин: Гончарук О. дянської пропозиції) формування кадрового потенціалу організації, кожному члену Виконкому
Секретар засідання: Шевченко В.
запропоновано підготувати до наступного засіВедучий засідання: Твердохліб М.
дання Виконкому мінімум по одній кандидатурі.
8. Вирішено зробити Громадянську пропозицію
На засіданні Виконкому:
1. Було розглянуто виконання бюджету за сер- таким кандидатурам:
пень поточного року. Проведено розподіл за № 1. – Ларину Василию Єговоровичу, Заступзвичайною схемою (1:1:1,5) за мінусом 18 нику керівника апарату Київской організації ПР
грн., які були частиною дефіциту бюджету за (рекомендував Твердохліб М., координатор роботи – Твердохліб М.).
минулий місяць.
2. Було визначено теми заходів організації «Поступ» № 2 – Циганку Петру Степановичу, Голові ЛПУ
(рекомендував Твердохліб М., координатор рапо середах – 14, 21 та 28 грудня (див. анонси).
3. З метою з'ясування можливості отримання зе- боти – Твердохліб М.).
мельних ділянок для потреб членів «Поступу», № 3 – Чуканову Олегу Валерійовичу, (рекомендустворена робоча група у складі: Сіра Г. (коорди- вав Доненко Т., координатор роботи – Доненко Т.).
натор), Єременко О., Ткаченко І. і Замурій Л. Після № 4 – Левандовскому Валерію Володимировивчення питання робоча група повинна буде на- вичу, Директору товариства «Родиня Л.В.»
9. Було розглянуто стан справ з початку залудати план подальших дій для узгодження.
4. Було обговорено питання про поступовий пе- чення фінансових коштів для діяльності органірехід діяльності членів Виконкому на профе- зацію. Для впорядкування роботи вирішено
створити спеціальний журнал реєстрації резульсійну та напівпрофесійну основу.
5. Члену Виконкому Чубку Д. запропоновано татів роботи з потенційними зовнішніми інвез’ясувати проблеми, що виникли під час діяль- сторами. У цьому журналі повинні бути відмічені
ності в організації Клименко Н.І. Після чого це результати всіх контактів членів організації з інпитання планується винести на розгляд членів шими особами на предмет залучення ресурсів.
Виконкому для ухвалення відповідного рішення.
6. З метою введення в практику системи «Гро- Наступне засідання Виконкому призначене на
мадянської справи» було вирішено опубліку- 1 жовтня 2007 р.
вати відповідний порядок в газеті
«Поступінформ» разом з супровідною статтею. СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА ОРГАКрім того, вирішено запропонувати робочій НІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

3. Ведення Громадянської справи
3.1. Відповідальність за ведення Громадянської
справи покладається на Заявника, а у разі її відкриття відповідно до п. 2.5 – на Уповноважених.
3.2. Заявник або Уповноважені:
- вживають заходів щодо відновлення законних прав та інтересів в межах відкритої ГромаЧОМУ Я РОБЛЮ ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ НА РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ?
дянської справи;
Юрій Гацюк, член Ради ГО сили, скільки від наявних грошей.
- при вирішенні питань, пов’язаних з веден“Поступ”, головний редактор По-друге, я вважаю поступівський проект вельми
ням Громадянської справи, діють виключно в
“Поступінформу”
межах чинного законодавства та відповідно до
перспективним. В розвиток нашого громадянвнутрішніх документів Організації;
ського руху вже проінвестовано стільки власних
- мають право звертатись до керівництва ВиПо-перше, сьогоднішній рівень розвитку «По- сил, часу енергії, що бути байдужим до його майконкому та Організації для отримання допомоги
ступу» вже неможливий без залучення додатко- бутнього, це шкодити самому собі.
у веденні Громадянської справи, ініціювати
вих коштів. Про нас, наші ідеї в масштабах країни По-третє, на моє глибоке переконання, саме
звернення та запити від імені Організації.
поки мало хто знає. Отже інформування широкої реалізація наших задумів – єдина надія грома3.3. Заявник повинен брати активну участь у
громадськості вимагає значного фінансування. дян нашої країни на позитивні докорінні зміни
веденні Громадянської справи.
За словами одного з римських імператорів, ре- умов життя в Україні.
3.4. Заявник має право звертатись до членів
зультат війни залежить не стільки від військової
Організації з питань надання допомоги у вирішенням Виконкому Організації, про що в жур- зації питання щодо закриття Громадянської
шенні питань по Громадянській справі.
налі ведення Громадянських справ робиться від- справи можуть Уповноважені, Заявник або
член Виконкому.
повідний запис.
4. Закриття Громадянської справи
4.2. Вносити на розгляд Виконкому органі4.1. Громадянська справа закривається за ріЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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