
 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 04 жовтня 2019 року № 2895 
 

 

Про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького до Президента 

України та Верховної Ради України 

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», враховуючи звернення депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, Міська рада                      

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Міської ради                                      

міста Кропивницького сьомого скликання щодо небезпеки, яку депутати 

вбачають в імплементації так званої «формули Штайнмаєра» (додається). 

 

2. Доручити управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького 

надіслати Президенту України та Верховній Раді України копію даного 

рішення Міської ради міста Кропивницького. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

Міської ради міста Кропивницького А.Табалова. 

 

 
 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 



 

Президенту України 

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

Верховній Раді України 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

щодо небезпеки, яку депутати вбачають в імплементації так званої 

«формули Штайнмаєра» 

 

Ми, депутати Міської ради міста Кропивницького, рішуче застерігаємо         

від спроби використання так званої «формули Штайнмаєра», що може призвести 

до втрати Української державності та територіальної цілісності країни. 

Закликаємо припинити практику прийняття доленосних для держави 

рішень без урахування думки суспільства.  

Пропонуємо керівництву держави та провідним політичним силам 

організувати Національний круглий стіл для напрацювання  спільної 

загальнодержавної стратегії на перемовинах щодо російської агресії на Сході 

України та подальшої долі тимчасово окупованих територій. 

Враховуючи вищевикладене, від імені територіальної громади                    

міста Кропивницького закликаємо всі патріотичні сили, представлені у 

Верховній Раді України, та Президента: 

1. Заблокувати ухвалення нової редакції та не допустити  продовження дії 

Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей» (відомого також як Закон про 

особливий  статус Донбасу) без широкого обговорення в інститутах 

громадянського суспільства. 

2. Не допустити проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих 

територіях до моменту повного виведення російських окупаційних військ з 

території України, роззброєння незаконних збройних формувань, відновлення 

контролю над кордоном України державною прикордонною службою, 

забезпечення перехідного періоду терміном не менше 1 року для відновлення 

інститутів державної влади та відновлення повноцінної роботи українських 

засобів масової інформації. 

3. Не допустити відведення Збройних Сил України з укріплених позицій. 

 
 

 

З повагою 
 

Депутати Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
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