
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА  

Полтавської області 
 

 

(позачергова сесія шостого скликання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 
від 05 лютого 2015 року        № 1  

             

            

Про заяву Миргородської міської ради 

щодо підтримки Звернення Верховної  

Ради України до Організації Об’єднаних  

Націй та інших міжнародних інституцій 

про визнання Російської Федерації  

державою-агресором 

 

 

Відповідно до ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

враховуючи соціальну значимість питання, міська рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

 

1. Ухвалити заяву Миргородської міської ради щодо підтримки Звернення Верховної 

Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, 

Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, парламентарів 

держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором (додається). 

 

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради та у засобах масової  

            інформації. 

 

3. Секретарю міської ради Кірпосенку К.О. направити дане рішення до Верховної 

Ради України. 

 

      4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради  

           Кірпосенка К.О. 

 

 

 

 

       Міський голова         С.П.Соломаха



 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення позачергової сесії 

міської ради шостого скликання 

від 05 лютого 2015 року № 1 

 

 

Заява депутатів Миргородської міської ради щодо підтримки Звернення Верховної 

Ради України до Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних інституцій 

про визнання Російської Федерації державою-агресором. 

 

 

Миргородська міська рада в ці складні часи, коли вся країна згуртувалася для 

захисту своєї територіальної цілісності та загальноєвропейських демократичних 

цінностей, підтримує Звернення Верховної Ради України, відповідно до якого Російська 

Федерація визнається державою-агресором. 

 Наша держава сьогодні знаходиться у надзвичайно складній ситуації, і мова вже 

йде не тільки про поодинокі терористичні акти, а фактично про повномасштабну, хоча й 

неоголошену війну на Сході України. Протягом останнього часу ситуація значно 

загострилася, відбувається посилення терористичних дій з боку так званих «ДНР» та 

«ЛНР». Гинуть тисячі людей, в тому числі і мирні мешканці, зруйновано величезну 

кількість житлових будинків та об’єктів інфраструктури у «гарячих регіонах», таких як 

Волноваха, Донецьк, Маріуполь, Дебальцеве, Щастя та ще багато міст і містечок на Сході 

України. Такі злочини не можуть залишитися безкарними, їх організатори та виконавці 

повинні бути притягнуті до відповідальності і постати перед Міжнародним трибуналом. У 

цей складний для країни час ми не можемо залишатися осторонь від подій, що 

відбуваються в Україні, особливо коли мова йде про територіальну цілісність та 

незалежність держави. 

 Миргородська  міська рада підтримує дії української влади, направлені на 

встановлення миру та покарання винних у загибелі тисяч людей. Ми звертаємося до всіх 

миргородців, всієї української та міжнародної спільноти дати справедливу оцінку діям 

агресора та підтримати керівництво нашої держави.  

В ім’я всіх загиблих та заради збереження життя наших співвітчизників, ми 

закликаємо поважні міжнародні інституції  підтримати дії українського парламенту та 

визнати  Російську Федерацію, яка всебічно підтримує тероризм, державою-агресором,  а 

так звані «ДНР» і «ЛНР»— терористичними організаціями. 

Просимо всіх небайдужих підтримати прагнення українського народу до миру та єдності! 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         К.О.Кірпосенко 

 

 

 

 

 

 

.  


