
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять перша сесія VІІ скликання 
 
від  05.04.2018 р. № _____  
 
Про звернення Коростенської міської ради  щодо  
добровільного оголошення заяви про відставку  
Президента України П. Порошенка та  
щодо засудження фактів репресій проти  
представників опозиційних демократичних сил  
та активістів 
 

Розглянувши звернення громадян міста Коростеня та керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити звернення міської ради до Президента України  
П. Порошенка, Голови Верховної Ради України А.Парубія, Прем’єр-міністра України 
В.Гройсмана, Генерального прокурора Ю.Луценка щодо добровільного оголошення заяви 
про відставку Президента України П.Порошенка та  щодо засудження фактів репресій 
проти представників опозиційних демократичних сил та активістів. 

2. Рішення надіслати Президенту України П.Порошенку, Голові Верховної Ради 
України А.Парубію, Прем’єр-міністру України В.Гройсману, Генеральному прокурору 
Ю.Луценку та народному депутату від міста Коростеня Ю.Арешонкову. 

3. Звернення опублікувати згідно визначеного порядку. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову міської ради В.Москаленка 

 
 

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

 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 21 сесії Коростенської міської  ради   
VIІ скликання від 05.04.2018 р. № _____ 

 
ДОДАТОК 

до рішення Коростенської міської ради 
від  05.04.2018 № ______ 

 
Президенту України  П.Порошенку  
 
Голові Верховної Ради України  А.Парубію 
 
Прем’єр-міністру України В.Гройсману 
 
Генеральному прокурору  Ю.Луценку 

 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

Ми, депутати Коростенської міської ради, висловлюємо солідарність з громадою 
міста Коростеня, яка 05 квітня 2018 року відкрито та публічно висловила свою вимогу 
щодо відставки Петра Порошенка з посади Президента України. 

Через чотири роки після ганебної втечі В.Януковича в умовах ручної «демократії» 
українці відчули себе обдуреними: ніхто не покараний за злочини проти учасників 
Революції Гідності, корупційні схеми розрослись до небачених масштабів, а боротьба із 
злиднями стала щоденною проблемою кожного громадянина.  
За цей час в державі відбулась шахрайська узурпація державної влади Президентом 
України.  Він запровадив тіньовий контроль над роботою законодавчої, виконавчої і 
судової гілок влади, над органами місцевого самоврядування, Службою безпеки України, 
Національним банком України, засобами масової інформації.  
Президент України замість того, щоб бути гарантом додержання Конституції України, прав 
і свобод людини і громадянина, внаслідок своєї узурпаторської політики став гарантом 
безкарності для олігархів, гарантом збереження корупції та відсутності будь-яких життєвих 
перспектив для мільйонів українців на своїй землі. У черговий раз ми стали свідками 
резонансних подій, коли за вибірковим принципом, з використанням силових методів та 
правоохоронних структур здійснюється переслідування політичних діячів через відкриту і 
опозиційну до діючої влади політичну позицію. Розгін та жорстоке побиття громадян 
України, які були учасниками мирного протесту у наметовому містечку під Верховною 
радою України, фактичні викрадення та примусові видворення політичних опонентів за 
межі України стали черговим кроком до знищення демократії в Україні.  

Такими діями влада продемонструвала всій світовій спільноті свою відверту 
готовність вдаватися до політичної розправи над представниками опозиції, 
використовуючи для цього будь-які методи, починаючи з позбавлення українського 
громадянства, фальсифікації кримінальних проваджень, створення перешкод у проведенні 
мирних акцій протесту, та закінчуючи навіть фізичним видворенням за межі держави будь-
кого, хто висловлює свою незгоду з діями провладної більшості.  



Такі прецеденти ганьблять репутацію нашої держави та свідчать про наступ на 
європейські демократичні цінності.  

Якби державні інститути в Україні здійснювали свою діяльність відповідно до 
Конституції та законів України, то замовники, організатори та виконавці схеми 
«Роттердам+» давно були б ув’язнені, а їхнє майно було б конфісковане в дохід держави. За 
умов належного функціонування правоохоронної та судової системи, одразу ж після боїв за 
Іловайськ та Дебальцево було б негайно розпочато розслідування щодо Президента, а за 
«панамські» офшори та відмову продати свій бізнес – його б усунули з поста в порядку 
імпічменту. 

Враховуючи вищевказані обставини, підтримуючи позицію громади міста 
Коростеня, з метою розбудови демократичної та правової держави, для забезпечення 
реалізації гарантованого Конституцією України права на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань, на свободу політичної діяльності, з метою 
недопущення встановлення авторитарного режиму,  ми звертаємося до: 

1. Президента України П.Порошенка з закликом добровільно оголосити заву про 
свою відставку; 

2. Верховної Ради України з проханням невідкладно прийняти Закон України «Про 
Президента України та порядок припинення його повноважень» (реєстр. № 7248 від 
31.10.2017 року) та розпочати процедуру розслідування щодо дій П.Порошенка під час його 
перебування на посаді Президента України. 

А також ми вимагаємо: 

1. Припинити репресії та переслідування представників опозиційних демократичних 
сил та громадських активістів.  

2. Забезпечити проведення у встановленому законом порядку швидкого, повного та 
неупередженого розслідування таких фактів та притягнути винних осіб до відповідальності.   

 

 
За дорученням депутатів Коростенської міської ради  
 
Міський голова                                                                                                   В.В.Москаленко 



Довідка  
про погодження проекту рішення Коростенської міської ради  

(двадцять перша сесія VІІ скликання) від  05.04.2018 року «Про звернення міської 
ради щодо засудження фактів репресій проти представників опозиційних 
демократичних сил» 

 
 

Проект рішення розроблено: 
Депутатом  Коростенської міської ради Грищенко Лесею Леонідівною 
 

Виконавець: 
Коростенська міська рада 
 

Доповідає на сесії: 
Грищенко Леся Леонідівна, депутат Коростенської міської ради 
 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 
Грищенко Леся Леонідівна, депутат Коростенської міської ради 
 

Запросити: 
Депутатів та секретаря Коростенської міської ради 
 

Розсилка: 
Депутати  та секретар Коростенської міської ради 
 

Погоджено із зауваженнями: 
 
 


