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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 - в роботі вже 10 днів.
Як ми і повідомляли раніше наша з Вами Петиція оприлюднена:
1.
На веб-сторінці Офіційного інтернет-представництва Президента
України 31.01.2018 року за №22/042634-еп.
2.
На веб-сторінці Електронних петицій Верховної Ради України
30.01.2018 року, без номеру, в скороченому варіанті.
3.
На веб-сторінці Електронних петицій Кабінету Міністрів України
05.02.2018 року за № 41/00147-18еп, в напівскороченому варіанті.
Десять днів голосування за цю Петицію виявили низку суттєвих моментів, які
необхідно мати на увазі під час подальшого голосування, а саме:
1. Нажаль не всі зрозуміли, що кожному з нас необхідно проголосувати на
всіх чотирьох сайтах по черзі (Міжнародної асоціації «ЦЕНТР», Адміністрації
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України). Для
спрощення заходу на спеціальний сайт Міжнародної асоціації «ЦЕНТР» «ПЕТИЦІЯ» (http://petycia.acentre.org.ua), який ми створили виключно для
голосування за нашу Петицію, радимо заходити на нього через Головний сайт
Міжнародної асоціації «ЦЕНТР» ( www.acentre.org.ua) шляхом натискання
кнопки «ПЕТИЦІЯ» в правому верхньому куті головної сторінки Сайту. Перехід з
Сайту «ПЕТИЦІЯ» на сайти АПУ, ВРУ і КМУ, також для спрощення роботи,
можна здійснити шляхом натискання відповідних клавіш у верхній частині
Головної сторінки Сайту.
Голосування на Сайті «ПЕТИЦІЯ» (Інструкція № 1, дуже проста)
організовано нами виключно для контролю, з метою недопущення можливих
маніпуляцій на інших вищезгаданих сайтах.
Крім того, ще раз підкреслюємо що на нашому Спеціальному сайті
«ПЕТИЦІЯ» Ви маєте змогу проголосувати лише ОДИН раз з кожної конкретної
електронної адреси, це теж зроблено для недопущення можливих маніпуляцій з
числом голосуючих.
2. У зв’язку з тим, що голосування на сайтах для електронних петицій АПУ,
ВРУ і КМУ, в принципі на наш погляд, необґрунтовано ускладнено (мабуть
зрозуміло з якою метою) то пропонуємо залучати до цього процесу Ваших

знайомих, які в достатній мірі володіють комп’ютером, а для масовості ще й
Ваших друзів, знайомих та родичів, у кого є комп’ютер та відповідно електронна
пошта. Особливо важливо долучити до електронного голосування Ваших
близьких та знайомих, які працюють в різних великих колективах.
3. Для здійснення пошуку нашої з Вами ПЕТИЦІЇ на відповідному сайті
(АПУ, ВРУ чи КМУ) у віконці «Пошук Петиції» необхідно вводити тільки
ключові слова назви ПЕТИЦІЇ: «Петиція щодо ситуації з перерахунком пенсій» і
це все. Нажаль пошук за повною назвою Петиції, або за її реєстраційним номером
та датою оприлюднення – не працює. Особливо це стосується Сайту
Адміністрації Президента України.
4. Зручним здається нам і варіант безпосередньої роздачі Вашим зв’язкам
невеличких папірців з назвами та електронними адресами наших сайтів для
голосування (ще раз надсилаємо Вам їх у додатку до цього листа). Крім того
інформацію щодо цих наших сайтів можна передавати і шляхом СМС
повідомлень.
Ще раз повідомляємо, що 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.
«…ВЛАДА ТІЛЬКИ ТОДІ НАС ЧУЄ, КОЛИ МИ ЇЙ ЗАВАЖАЄМО…»
(В.І. Ул’янов,псевдо «Ленін»).
З повагою та за дорученням
Ради Асоціації Президент
Міжнародної асоціації «ЦЕНТР»

О. Г. Давиденко
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