Звернення громадських ініціатив України до
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України та Президента України
(Коло народної довіри)
Ми, об’єднані сили громадськості з усіх регіонів України, які зібралися за
ініціативою «Кола Народної Довіри», практично в 100 кілометрах від Слов’янська, в
присутності спостерігачів міжнародних організацій ООН, ОБСЄ та Представництва ЄС
провели зустріч тему «Об'єднання України силами громадськості» щодо
започаткування публічного діалогу.
Враховуючи участь представників Сходу та Півдня, які акцентували увагу на
нагальності врегулювання ситуації на Сході України, учасники обговорили варіанти
вирішення поточної ситуації та її гуманітарних наслідків.
Під час обговорення ситуації з представниками громадськості та
безпосередніми учасниками конфліктів була виявлена нагальна потреба в термінових
конкретних діях з боку державної влади щодо захисту населення.
За результатами громадського моніторингу було встановлено невідповідність
офіційної інформації та реального стану речей щодо дій органів державної влади по
стабілізації ситуації на сході та півдні держави. Кризова ситуація призвела до тяжких
гуманітарних наслідків для жителів цих регіонів, вирішенням яких сьогодні змушена
займатись громадськість через відсутність ефективних дій з боку влади.
За результатами проведення зустрічі «Об’єднання України силами
громадськості» визначені наступні вимоги до влади з вирішення критичної ситуації, в
якій опинились жителі Криму, Донецької та Луганської областей.
Звертаємося до Верховної Ради України та новообраного Президента з проханням
прийняти наступні закони:
1. Закон «Про введення правового режиму воєнного стану на території Донецької
та Луганської областей». На підставі нового закону ‒ прийняти Указ Президента
України про оголошення воєнного стану на території Луганської та Донецької
областей;
2. Закон «Про статус переміщених осіб», який би забезпечив мешканцям
зазначених регіонів, що змушені переселятися, державний захист та врегулював
би їх правовий статус.
Крім того, ми звертаємося до Кабінету Міністрів України з вимогою вжити наступні
термінові дії:

1. За допомогою сил української армії та Національної Гвардії негайно перекрити
державний кордон України в усіх місцях масового проникнення диверсантів на
територію України, а не лише в офіційних місцях перетину державного кордону.
За таких обставин є доцільним ввести (хоча б тимчасово) візовий (дозвільний)
режим перетину кордону України з РФ.
2. У зв’язку з фактичною відсутністю органів державної влади України на території
Донецької та Луганської областей негайно поновити систему органів місцевої
державної влади на безпечній території (тобто, фактично перенести центр
адміністративного управління) заради уникнення складних гуманітарних
наслідків. Поновити (оновити) діяльність правоохоронних органів, провівши
кадрові та організаційні зміни;
3. Внести до ЄРДР відомості щодо всіх загальновідомих фактів державної зради з
боку представників силових структур та неефективності використання збройних
сил України, негайно розпочати досудове розслідування за такими
кримінальними провадженнями;
4. Вжити всі необхідні правові заходи для притягнення до кримінальної
відповідальності чиновників місцевої влади, депутатів місцевих рад та народних
депутатів України, які сприяли діяльності сепаратистів та прибралиймали
безпосередню участь в організації бойових дій шляхом забезпечення їх
фінансами та зброєю або сприяли діяльності сепаратистів організаційно
(сприяли проведенню «референдуму», зборів громадськості, мітингів на
підтримку ДНР та ЛНР).
Захист громадян є прямим обов’язком держави, невиконання якого може бути
сприйняте громадськістю як недієздатність влади або зацікавленість саме у такому
розвитку подій та саме у таких наслідках.
Стан напруженості суспільства та нерозуміння дій влади щодо вирішення кризової
ситуації на Сході та Півдні України наближається до критичного рівня – люди
відчувають себе покинутими та непотрібними своїй державі. Якщо зазначені питання
не будуть вирішені протягом поточного місяця – це може призвести до вибуху
суспільства з незворотними наслідками та до гуманітарної катастрофи.
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