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Шановні
ветерани правоохоронних органів, Збройних сил, спеціальних служб
та інших силових структур України!
Перша наша електронна петиція щодо ситуації з перерахунком пенсій осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб - вже в роботі.
31 січня 2018 року ця Петиція за № 22/042634-еп була розміщена на веб-сайті
Офіційного інтернет-представництва Президента України, а 30 січня 2018 року ця
ж Петиція (в скороченому варіанті) була розміщена на веб-сайті для Електронних
петицій Верховної Ради України. Кабінетом Міністрів України на даний час
рішення щодо розміщення цієї Петиції на відповідному сайті поки що не
прийнято.
Згідно Закону України «Про звернення громадян» будь яка електронна
петиція, розміщена на вищезгаданих сайтах, яка в результаті електронного
голосування протягом 90 днів набрала 25 тисяч голосів – обов’язкова до розгляду
відповідними вищими органами влади та управління нашої країни.
Просимо Вас підтримати дану Петицію шляхом організації масового
голосування за неї на чотирьох спеціальних сайтах, а саме: Міжнародної асоціації
«ЦЕНТР», а через цей наш Сайт на сайтах Президента України, Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України.
Для спрощення процедури голосування Міжнародна асоціація «ЦЕНТР»
створила спеціальний Сайт «ПЕТИЦІЯ», на який можна зайти через головний
Сайт Асоціації «ЦЕНТР» www.acentre.org.ua
або безпосередньо на Сайт
«ПЕТИЦІЯ» за адресою http://petycia.acentre.org.ua
Далі просимо Вас діяти за інструкціями №№ 1, 2, 3 та 4, які розміщені в
спеціальному розділі Сайту «ПЕТИЦІЯ».
Сподіваємося, що наші спільні потужні зусилля сприятимуть відновленню
справедливості щодо соціального захисту пенсіонерів в погонах, підвищенню
матеріального стану Ваших сімей, а може й покаранню високопоставлених
керманичів, винних у брутальному порушенні наших з Вами законних прав.
З повагою та за дорученням
Ради Асоціації Президент
Міжнародної асоціації «ЦЕНТР»
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