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вiдповiдно до i(

ВИРIШИЛА:

1. Схвалити звернення

дер}кави, органiв законодавчоi

пlдписати звернення вiд iMeHi

MicbKoi ради з питань де
територiального

Секретар MicbKoi

оксана IBaTiHa, О62772

Вiталiй II]ЕВЧЕНКО

yKPAiHA
доБроп ЬСЬКЛ МIСЪКА РАДА

РIIПЕFIНЯ

Ng 8 /,//- /

Про схвалення звернення Д бропiльськоi MiobKoi ради до керiвництва
. виконавчоi влади Украiни

ii Украiни, Законiв Украiни кПро мiсцевс:
самоврядува}Iня в YKpaiHi), (( правовиЙ режим воснЕого стану), з метою
негайного припинення вiйсь их дiй на територii Украiни, захисту прав,

канцiв територiальноi громади, Micbka рада
свобод та законних iHTepeciB ме

бропiльськоi MicbKoi ради до керiвниц.l-ва

виконавчоi влади Украiни (додаеться)
2. {оручити секретарю Д ропiлъськоi мiськоi ради Вiталiю L[_Iевчеt-tt<о

пiльськоi MicbKoi ради та напра вити дане
звернення до Президента УкраТ_ и, Голови BepxoBHoi Ради Уrсраiни, Лрепл'ср-
п,riHicTpa Украiни,

3. Вiддiлу органiзачiйноi

KoMiTeTy !обропiльськоl' MicbKtl ради (flворник) оприлю дни.ги
офiцiйному вебсайтi мiськоi ради

3, Контроль за виконанням

держави, органiв законодавчоi.

и та внутрiшньоi полiтики

го рiшення покласти на

дiяльностi, законностi,

виконавчого

звернеFrI{я на

постiйну KoMiciro

алмiнiстративFIо -
громадян (Заварзiн)

эаlr<с]ilsо'
\З8gzlsot
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!обропiлъщиFIа була, е та
Украiни. Ми, депутати Щобрс
представники спiльних iHTepe
fi.обропiлля - це частина сувере}
пlдтримуються ан1 NIешканцям
корлусу мiськоi рzди, aHi законн

ми вимагасмо вiд pocii'
Bci Qили з Украiни, повнi
дозволити безпечний та безп
Bcix осiб, що ix потребують.

Для украiнцiв свобода
цiнностями, Вони спонукали до
Украiни cTulJIo початком вiдлiку
Украiнсъкоi дерrкави,

Сьогоднi незале)кнiсть У
народiв Свропи. Нинi в умовах а
власну свободу та нез€lJlетtнiсть.
громада мае об'сднати зусилля
громадянського суспiльства та к
цiлiсностi дерrrсави.

{епутати !обропiльськоi Mi
спроб створити на територii
заграбастати частину Украiни.
росlиську жахливу атаку на У

додаток ло рiшення
{обропiлъськоi' MicbKoi ради
вiд Jj. Pl. "ap"z Nэ_7'1!1Z, t

Президенту Украihи
Володимиру Зеленсько1\,I у

Головi Верховноi Ради
Украihи

Руслану Стефанчуку

ПpeM'ep-MiHicTpy Украiни
[енису Шмигалю

будa невiд'емною частиною €диноi дерх<ави -тiльськоi мiсъкоi ради VIII скликання. як
,.;;;;;;, 

",;;

тоi та yHiTapHoi Украiни, Нiякi iншi сценарii не
ГРОМаДИ, aHi представниками депутатського
обраною народом мiсцевою владою.

но припинити cBoi вiйськовi дii та вивести

гlднlсть завжди були основогrоло)кним и
ъби за незrlJlежнiсть. Постання суверегтноi.

ового етапу розвитку демократи.rноi' сучасноi.

поважати мiжнародне гуманiтарне право,
кодниЙ гуманiтарниЙ доступ т8 допомогу для

irу - запорука вiльного розвитI(у лерлсав l
эсii з боку Pocii ми продовжуемо бороiьбу затож попереду - велика робота. Украiнська
ця подальшоi розбудови держави, розвиткусолiдацji нацii, вiдстоювання r.еритоlэiальнсii

bKoi ради VIII скликання нiколи I]e визнають
[обропiльщини (народноi республiки> .га

r ЗаСУджуемо у наЙбiльш рiшуrих теlэмirrах
раiну, яка с повнiстю невиправдаiJою l.a



спровокованою. Ми такотс
зробити цю атаку,

вiд Сходу до Заходу, вiд Пiвд
iнсинуацii ворога.

Щодня ми робимо вибiр
середовище, чи захаращувати
власtrоi землi, чи залишити
Вимагати вiд влади т? деп
переконати себе в тому, нiби к
iз нас.

Слава YKpaiHi! Героям слава!

Секретар
!обропiльськоi м

Схвалено на черговiй
21-й cecii {обропiльськоi MicbKo
23 березня2022року

б'ються в такт зi Bciero Украiно
!обропiлля - |]е YKpai.Hal

Ми - родина, ? зн?tIитъ, в,

{авайте берегти одне одн

{обропiлъщина не ск

HixTo iнший про FIac FIе по

з

уджуемо бездiяльнiсть Бiлорусi, яка дозволила

на та протистоtтъ загарбнику. Нашi серця
, яка боронить себе вiд onynuurrir,

Ми - r{е YKpaiHa. YKpaiHa - суверенна та сдиFIа.
я до Пiвночi, Все iнше - це провокацiя та пiдлi

яким бути !обропiллю. {бати про навколиLlIнt]
го - рiшення за нами. Навчати дiтей любовl дсlгупне поколiння напризволяще - нам обирати.
в працювати на благо громади, чи помилково
и нiчого не вирiшусмо) - вiдповiдь за I(ожl.iиN4

,Щоунасе-спiльне,
го та власFrу домiвку.

Вiталiй rrltrВЧЕнко
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