Координаційний комітет
“ВЗАЄМОДОПОМОГА”
(всеукраїнський рух ошуканих громадян)
=================================================================================
ВИТЯГ
з протоколу засідання Координаційного Комітету при БФ «ВЗАЄМОДОПОМОГА»
23.06.2013 р.

м. Київ

Присутні члени Координаційного Комітету:
В.БОНДАР, Благодійний фонд «Взаємодопомога», Рада захисту прав та безпеки пацієнтів
(всеукраїнська благодійна організація) – 2 голоси
Ю.Костюченко, Кременчуцька і Лубенська єпархія Української православної церкви – 1 голос
Ю.ЛЕШАН, Міжнародний фонд «Майбутнє України» - 1 голос
Г.МЕЛЬНИЧЕНКО, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок військовослужбовців та працівників
силових відомств (ВАКСВУ) – 1 голос
В.ПАЛИВОДА, Всеукраїнський рух «Громадянське суспільство», Об’єднання ветеранів розвідки,
Всеукраїнська федерація ушу-гунфу України – 3 голоси
С.ПАРХОМЕНКО, Всеукраїнський союз громадських об’єднань учасників бойових дій, ветеранів
військової служби та правоохоронних органів – 1 голос
М.УДОВІЧЕНКО, акціонер ЗАТ Страхова компанія «Галактика» - 1 голос
Кворум: 10/12
Головуючий: В.Паливода
Секретар: Ю.Нетяга
Порядок денний:
1. Стан виконання Угоди про партнерство і співробітництво з ВГР «Український вибір».
2. Про Рух ошуканих громадян України.
По другому питанню:
Слухали: інформацію президента БФ «ВЗАЄМОДОПОМОГА» В.Бондар, членів КК
«ВЗАЄМОДОПОМОГА» В.Паливоди та С.Пархоменко щодо стану здійснення народовладдя в Україні,
дотримання прав і свобод людей, механізмів громадського контролю за діяльністю влади та поновлення
прав ошуканих громадян.
Вирішили:
1. Погодитися з оцінками В.Бондаря, В.Паливоди та С.Пархоменко щодо перспектив,
своєчасності і доцільності перетворення Руху ошуканих громадян-вкладників банків та кредитних союзів,
клієнтів страхових компаній, недержавних пенсійних фондів та користувачів інших фінансових послуг в
громадський рух по захисту і впровадженню законних прав і свобод всіх громадян України незалежно від
їх національності, політичних, ідеологічних, релігійних та інших уподобань, соціального стану,
професійної діяльності, статі, віку та добробуту.
2. Визнати з певними доопрацюваннями проект А.Матрея (м. Запоріжжя) «Регіональний
Інформаційно-Аналітичний Центр» можливою структурною основою створення загальнонаціонального
уніфікованого Реєстру ошуканих громадян України та організації на принципах зворотного зв’язку
ефективного контролю громадськості за діяльністю влади.

3. Прийняти за основу ТЕЗІСИ і Маніфест, запропоновані В.Паливодою та А.Матреєм щодо
бачення загальнонаціонального громадського Руху ошуканих громадян за права і свободи людини..
4. Доручити В.Паливоді та А.Матрею (за його згодою) здійснити необхідні організаційні заходи,
залучити зацікавлених громадян, їх об’єднання, органи державної влади і місцевого самоврядування до
розробки відповідної Концепції, а на її підґрунті доцільних основоположних документів (Статут,
Положення, Регламент тощо) для створення і функціонування громадської організації по координації
діяльності такого Руху під умовною назвою «НАРОДНА ВЛАДА».
5. Вважати громадську організацію «НАРОДНА ВЛАДА» створеною з моменту розміщення на її
сайті відповідного МАНІФЕСТУ.
Головуючий
В.Паливода

Вірно:

В.Бондар (президент БФ «ВЗАЄМОДОПОМОГА»)

