
У К Р А Ї Н А

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 березня 2018 року                                                                      № 1576

Про долучення до проведення 
Всеукраїнського заходу 
“Естафета єднання”

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 25 Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  враховуючи  звернення
депутатів  Фастівської міської ради Київської області від 04 січня 2018 року
№ 06-24/34 щодо підтримки проведення Всеукраїнського заходу “Естафета
єднання”, Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1.  Долучитися  до  проведення  Всеукраїнського  заходу  “Естафета
єднання” та організувати в грудні 2018 — січні 2019 року заходи з нагоди
відзначення 100-річчя проголошення Соборності України.

2. Звернутися до Президента України з пропозицією щодо підтримки
Всеукраїнського заходу “Естафета єднання” (додається).

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  Міської  ради  міста  Кропивницького  з  питань  охорони  здоров’я,
освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики, секретаря міської
ради Табалова А. О.

Міський голова  А. Райкович

Копцев 24 08 85



Президенту України
Порошенку П. О.

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо проведення

Всеукраїнського заходу “Естафета єднання” з нагоди відзначення 
100-річчя проголошення Соборності України

Указами Президента України від 22 січня 2016 року № 17/2016 “Про
заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років”
та  від  01  грудня  2016  року  №  534/2016  “Про  пріоритетні  заходи  щодо
сприяння  зміцненню  національної  єдності  та  консолідації  українського
суспільства,  підтримки  ініціатив  громадськості  у  цій  сфері”  визначено
напрямки, які спрямовані на відзначення даних подій на загальнодержавному
рівні.

Враховуючи важливість даної події у процесі консолідації суспільства
навколо ідеї єдності держави, виховання у громадян патріотизму та гордості
за героїчне минуле та сьогодення українського народу, з метою вшанування
традицій  боротьби  за  незалежність  та  соборність  Української  землі,
багатовікової історії національного державотворення, єднання суспільства у
справі  розбудови  України  як  високорозвиненої  європейської  держави,  у
зв'язку  з  відзначенням  100-річчя  проголошення  Соборності  України,
депутати  Міської  ради  міста  Кропивницького  звертаються  до  Вас  з
пропозицією щодо підтримки Всеукраїнського заходу “Естафета єднання”.

З повагою

Депутати Міської ради міста Кропивницького


