
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

позачергової двадцять восьмої сесії VІ скликання 
 

 
від  05.12.2013 р. №1298 
 
Про заяву Коростенської міської ради  
VI скликання щодо суспільно-політичної  
ситуації в Україні 
 

Відповідно до ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Коростенська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Прийняти заяву Коростенської міської ради VI скликання щодо суспільно-
політичної ситуації в Україні (додається). 
 

2. Секретарю міської ради Ходаківському В.В. забезпечити доведення цієї заяви 
до відома територіальної громади міста Коростеня. 

 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                      О.Заєць 
  
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська                                      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ЗАЯВА  
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VI СКЛИКАННЯ 

 
Україна проходить складний шлях становлення як суверенна незалежна 

держава з загальнолюдськими цінностями та гідним майбутнім. 
Це шлях розбудови національної економіки, забезпечення сталого 

розвитку, соціальних гарантій та захисту громадян. 
Події, які відбуваються зараз, змушують Коростенську міську раду, як 

найвищий орган міської громади, заявити свою стурбованість ростом 
соціальної напруги та проявів насилля. 

Ми впевнені у тому, що наявність у суспільстві різних поглядів не повинна 
стати причиною підриву засад єдності та толерантності українського 
суспільства. 

Ми поважаємо конституційне право кожного громадянина на вільне 
волевиявлення та мирні зібрання. 

Вважаємо не припустимим розпалювання громадянського протистояння, 
засуджуємо застосування сили у будь-яких формах та провокаційні дії, що 
несуть загрозу життю і здоров’ю людей. 

Ми очікуємо надання з боку Президента України відповідної оцінки 
членам  Кабінету  Міністрів України, дії  або бездіяльність яких призвели до 
кризового стану  в  фінансово-економічній  сфері, зовнішніх відносинах,  та 
внутрішній  політиці,  що в свою чергу стало приводом  для  ескалації напруги 
в громадянському суспільстві та масовим  проявам  незадоволення  населення. 

Усі обставини прикрих подій, що відбулися в Києві, мають бути ретельно 
розслідувані, винні мають бути покарані. 

Звертаємося із закликом щодо необхідності зберігання національної 
єдності, консолідації та порозуміння у реалізації та захисті права України на 
самовизначення, цілісність та незалежність. 

Завдання влади – забезпечити надійний захист прав громадян, зберегти 
цілісність держави і мир, не допустити зупинки роботи підприємств, установ, 
організацій, які відповідають за охорону здоров’я, освіту, виплату пенсій, 
зарплат, тепло і світло в будинках, транспорт та інші важливі для життя 
громади речі. 

Сьогодні нам потрібна спільна робота над програмами, що зроблять 
економіку України менш вразливою, захистять робочі місця, забезпечать 
збереження соціальних гарантій. 

Громадяни України повинні поважати загальнолюдські цінності та 
верховенство права. Ми переконані, що прагнення гідного майбутнього має 
об’єднувати народ України, стати основою для конструктивного діалогу та 
взаєморозуміння у суспільстві. 

Влада і народ повинні бути єдині у виборі майбутнього України з 
високими стандартами життя, які основані на свободі особистості. 

Пам’ятаймо, що ми – громадяни України, і мета в нас усіх одна – сильна і 
незалежна держава Україна.  
 


