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ПОРЯДОК
застосування посвідчення члена
громадської організації “Поступ”

Порядок застосування посвідчення члена громадської організації
“Поступ” (надалі – Посвідчення та Організація) регламентує основні
засади представництва інтересів організації “Поступ” та його члена у
взаємовідносинах з іншими особами.
1.
Посвідчення надається члену Організації в користування на
період його членства в Організації.
2.
Цей Порядок надається члену Організації під розпис разом із
Посвідченням.
3.
В разі втрати Посвідчення член Організації повинен негайно
подати відповідну заяву Голові Ради Організації з викладенням причин і
обставин втрати.
4.
В разі виходу члена з Організації або виключення його з її
рядів, Посвідчення підлягає негайному поверненню до Організації.
5.

Член організації повинен знати, що:

5.1. Посвідчення засвідчує, що особа яка його пред‘являє є дійсним
членом Організації. В разі виникнення питання щодо дійсності
Посвідчення, воно може бути з‘ясовано шляхом звернення до керівних
органів Організації.
5.2.
Організація має право захищати права свого члена в усіх
інстанціях на всіх рівнях (Конституція України, стаття 36).
5.3.
Відповідно до статті 1 “Кодексу члена організації”
(затверджений Загальними зборами організації “Поступ” 19.06.02.) кожний
член Організації повинен виконувати свій громадський обов‘язок, а саме –
сприяти становленню України як суверенної й незалежної, демократичної,
соціальної, правової держави. Це означає, що в разі коли член Організації
попадає в ситуацію, при якій він усвідомлює, що, на його думку
порушуються законні права інших громадян або юридичних осіб або

виникає загроза нанесенню шкоди державі чи державним установам, то
його громадський обов‘язок, як члена Організації, полягає в тому, щоб
відреагувати на це у відповідний спосіб. В такому випадку в залежності від
конкретних обставин, член Організації може: звернутись із відповідним
усним або письмовим зверненням до державних виконавчих або
правоохоронних органів; поставити до відома керівництво Організації;
звернутися за допомогою до інших громадян, які можуть перебувати поряд;
здійснити інші дії, відповідно до чинного законодавства.
6.
В разі, якщо порушуються законні права члена Організації, то
він може здійснити послідовно наступні дії або, в залежності від ситуації,
окремі з них:
6.1. Поставити до відома тих осіб, які, на думку члена Організації,
порушують його законні права, що він є членом громадської організації
“Поступ” та знаходиться під її захистом. Для цього необхідно пред‘явити
своє Посвідчення (бажано при свідках).
6.2.
Попередити зазначених осіб, що в разі продовження дій, які,
на думку члена Організації порушують його права, він негайно звернеться
із відповідною заявою до правоохоронних органів або інших державних
установ.
6.3.
У разі невиконання вимог члена Організації щодо
припинення дій (або бездіяльності), які, на думку члена організації,
порушують його законні права необхідно негайно зробити заяву до
відповідних державних установ або правоохоронних органів по суті
питання із вимогою втручання в події для припинення порушення
законних прав. При цьому в обов‘язковому порядку необхідно повідомити
про належність до громадської організації, і уточнити хто отримав заяву і
яка планується реакція.
6.4.
Негайно поставити до відома керівництво Організації щодо
ситуації яка виникла. У разі неможливості звернутись до керівництва
Організації необхідно звернутись до будь-кого з членів Організації з
проханням вжити невідкладних заходів щодо встановлення зв‘язку із
керівництвом Організації та викласти питання по суті.
6.5.
Після звернення до державних установ або правоохоронних
органів необхідно до їх втручання, за можливістю, забезпечити наявність
свідків тієї ситуації, яка склалася.
6.6.
У разі спілкування з представниками влади або
правоохоронних органів необхідно представитись, повідомити їх про
належність до громадської організації (пред‘явивши Посвідчення),
вияснити з ким проводиться розмова. У разі якщо інцидент не вичерпано
на місці, необхідно наполягати на складанні протоколу (бажано із
внесенням реквізитів свідків).
7.
Член Організації повинен усвідомлювати, що при порушенні
норм чинного законодавства, встановлених правил поведінки,
загальноприйнятих норм моралі в громадських місцях він несе особисту
відповідальність. В такому разі належність до Організації є
дискредитуючим фактором для неї і є підставою для розгляду питання у
відповідності до “Кодексу члена громадської організації “Поступ”.

