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10-12 травня 2013

м. Київ

Рішення 15-ї Конференції з Обслуговування АА України
Дані рішення прийняті Конференцією кількістю голосів більш, ніж 2/3 (14 голосів), і є обов'язковими до
виконання усіма службами АА в Україні.
1. Конференція прийняла рекомендації Організаційного Комітету (ОК):
1) Конференція звертається до регіонів АА в Україні з проханням про допомогу у створенні регіональних
Рад Обслуговування АА в Криму та на півдні України (Одеса, Миколаїв, Херсон).
2) Конференція затверджує створення номінаційного підкомітету у складі Організаційного Комітету,
координатор – Сергій Д. (Київ).
3) Конференція оголосила, що 16-а Українська Конференція з обслуговування АА:
Буде тривати 3 (три) дні.
Буде проводитися у термін з 2 по 4 травня 2014 р. включно.
Місце проведення 16 УКО АА – м. Київ, Пуща-Водиця, т/в «Лідер».
Девіз (провідна тема) 16 Конференції – «Три заповiти: жіттєво важливi для ycix поколінь».
Ведучий і дублер ведучого: Олександр П. (Луцьк), Ігор N. (Луцьк).
Конференція рекомендує Організаційному Комітету Конференції організувати проведення зборів АА
вранці або ввечері під час 16 Конференції.
4) Конференція оголосила, що Міжнародний святковий Форум, присвячений 25-річчю АА в Україні:
Буде тривати 3 (три) дні.
Буде проводитися у термін з 27 по 29 червня 2014 р. включно.
Девіз (провідна тема) Форуму – «25 poкiв: Вiльнi, Радiснi, Щасливi».
Відповідальний за організацію заходу – Михайло А. (Київ).
5) Конференція затвердила «Положення про Організаційний Комітет УКО АА».
6) Конференція затвердила головою ОК Михайла А. (Київ), заступником голови – Ігоря N. (Луцьк),
секретарем – Олександра (Львів).

2. Конференція прийняла рекомендації Інформаційного Комітету (ІК):
1) Конференція прийняла рішення підготувати до друку і надрукувати брошури «Запитання нових членів»,
«Чи підходить Вам АА?».
2) Конференція прийняла рішення:
Створити підкомітет з інтернет-сайту АА в складі Інформаційного Комітету.
Делегувати в підкомітет з інтернет-сайту представників від кожного Комітету.
Служіння координатора підкомітету з інтернет-сайту доручити Віталію (Луганськ).
Компенсувати адміністратору інтернет-сайта витрати на оплату хостингу та доменного імені у
відповідному розмірі (350 грн.), почати з 2013 року і продовжити надалі.

3) Конференція затвердила головою ОК Володимира Т. (Львів), заступником голови – Володимира Т.
(Київ), секретарем – Ігоря В. (Луцьк).

3. Конференція прийняла рекомендації Літературного Комітету (ЛК):
1) Конференція прийняла рішення закінчити процес роботи над уже перекладеної літературою («Беглый
взгляд на АА», «Запитання нових членів», флаєр «7-я Традиція», «Проблеми, не пов'язані з алкоголем»).
2) Конференція прийняла рішення перекласти українською мовою брошуру «Вопросы и ответы о
наставничестве», книгу «Ежедневные размышления».
3) Конференція звертається до регіонів АА в Україні з проханням скласти список брошур, які потрібні в
першу чергу українською мовою.
4) Конференція прийняла правки до книги «Жити Тверезими» українською мовою.
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5) Конференція вирішила продовжити роботу по редагуванню перекладу книги «Анонімні Алкоголікі»
українською мовою.
6) Конференція затвердила «Положення про Літературний Комітет УКО АА» без правок.
7) Конференція підтвердила повноваження голови та секретаря Літературного Комітету.

5. Конференція прийняла рекомендації Фінансового Комітету (ФК):
1) Конференція доручає Літературному та Організаційному Комітетам підготувати друк «12 * 12» у
кількості 100 штук українською мовою.
2) Конференція вирішила, що нам треба отримати ліцензію GSO на книгу «Руководство по обслуживанию
США и Канады».
3) Конференція доручає Літературному та Організаційному Комітетам підготувати до друку брошуру
«Проблеми, не пов'язані з алкоголем» у кількості мінімум 300-500 штук українською мовою, за наявності
ліцензії.
4) Конференція рекомендує УЦО створити презентаційний фонд у розмірі 10% від загальної суми доходів,
отриманих від реалізації журналу «Джерело» та літератури для зв'язків з групами.
5) Конференція рекомендує підсумки створення 10%-го презентаційного фонду підвести на розширеному
засіданні УРО АА в Житомирі.
6) Конференція вирішила встановити продажну ціну останніх 4-х номерів журналу «Джерело» – 9 грн.
Вартість попередніх журналів залишити 7 грн.
7) Конференція рекомендує журналу «Джерело» друкувати контакти місцевих розповсюджувачів.
8) Конференція затверджує Сєву (Київ) головою Фінансового Комітету.

6. Конференція прийняла рекомендації Української Ради Обслуговування АА:
1) Процедура щорічного підтвердження членів УРО АА відбувається відкритим голосуванням, процедура
затвердження нових членів - таємним голосуванням.
2) Конференція затвердила (обрала) довірених осіб-членів УРО АА:
Ігор N. (Луцьк) - Довірена особа від Волинського Регіону.
Олена С. (Полтава) - Довірена особа від Полтавського Регіону.
Світлана Ш. (Львів) - Довірена особа від Західного Регіону.
Сергій Д. (Київ) - Довірена особа від Київського Регіону.
Сергій К. (Луганськ) - Довірена особа від Східноукраїнського Регіону.
3) Конференція підтвердила повноваження міжнародного делегата 1-го терміну від України на європейські
та світові зібрання АА Михайла А. (Київ).
4) Конференція не підтвердила повноваження Тараса К. (Львів) як міжнародного делегата 2-го терміну від
України.
5) Конференція залишила це місце міжнародного делегата вакантним.
6) Конференція прийняла рішення включити Костюченка Станіслава Івановича до складу членів УРО АА в
якості Довіреної особи класу А, неалкоголіка.

7. Конференція доручила Сергію Д. (Київ) бути відповідальним за співпрацю з пенітенціарною службою
терміном на один рік.
8. Конференція обрала офіційними делегатами на Польську Конференцію Олену С. (Полтава), Сергія К.
(Луганськ), дублерами – Віталія (Луганськ), Олександра (Львів).

