
МАНІФЕСТ 

 
Ми, представники трудового народу, в цей критичний для нашої Батьківщини час, 

звертаємось до кожного небайдужого громадянина. 

Віднедавна на території Вінниччини державні чиновники узурпували владу, самовільно 

припинивши дію Конституції України. Вони змушують нас коритися їхній сваволі, видаючи 

цю сваволю за закон. Правдивість наших слів підтверджує, наприклад, невиконання 

керівництвом управлінь Пенсійного фонду рішень судів по відшкодуванню збитків 

чорнобильцям, дітям війни та ішим заслуженим категоріям населення. Або як управління 

охорони здоров’я руйнує медичну галузь під виглядом так званої медичної реформи. Саме 

тому вже сьогодні для кожного вінничанина зробились ненависними слова «черненки», 

«діденки». 

Не кращі справи й в молодих. Їх накрив дев’тий вал зростання безробіття, божевільного 

руйнування малого та середнього бізнесу, різке скорочення доходів, жахливе соціальне 

розшарування, небачений рівень корупції. Найкращі змушені шукати порятунку за 

кордоном. 

Місцеве самоврядування зведене до обслуговування виконавчої влади. Йому бракує 

повноважень для захисту інтересів територіальних громад. 

Виходячи з вищевикладеного констатуєм: на Вінниччині розпочались процеси 

прихованого геноциду. 

Ми, вінничани, далі не можемо стояти осторонь. Адже під загрозу поставлене наше 

здоров’я і саме життя. 

В цій безпросвітній ситуації ми маємо лише один вихід: самостійно, усіма доступними 

засобами, передбаченими Загальною Декларацією Прав Людини, захищати свої права, 

здоров’я і життя.  Для цього ми оголошуємо про створення «Комітету самозахисту 

конституційних прав вінничан». 
Вимагаємо від: 

1. Вінницької обласної та районних Рад терміново провести позачергові сесії, на яких 

повернути назад усі повноваження рад, які передані державним адміністраціям; прийняти 

рішення про проведення соціально-економічних еспертиз наслідків рішень, які приймає 

виконавча влада, особливо це стосується виконання Податкового й Пенсійного 

законодавства, медичної реформи; заслухати звіти керівників управлінь пенсійних фондів та 

управлінь охорони здоров’я, дії яких сприймаються населенням як обмеження прав громадян 

та замах на здоров’я й життя; звернутися до Президента України з проханням припинити 

беззаконня на Вінниччині.  

2.Прокуратурі негайно опротестувати невиконання рішень судів по чорнобильцях, дітях 

війни, тощо, руйнування медичної галузі, поіменно назвати та притягнути до кримінальної 

відповідальності порушників закону й Конституції України. 

3.Провести громадські слухання з життєво важливих питань нашого життя: соціальні 

гарантії, медичне забезпечення, безробіття, зайнятість населення, освіта, дотримання 

законності та конституційних прав громадян. 

Захистімо свої права, здоров’я і життя самостійно! 
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