
 

 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 12 травня 2022 року         № 1234 

 

Про заяву Кропивницької міської ради  

«Про засудження агресії російської  

федерації проти України та підтримку  

територіальної цілісності і суверенітету  

України» 

 

Керуючись статтями 140, 141 Конституції України, Кропивницька міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Схвалити заяву Кропивницької міської ради «Про засудження агресії 

російської федерації проти України та підтримку територіальної цілісності і 

суверенітету України» (додається). 

 

2. Направити схвалену згідно з пунктом 1 цього рішення заяву до Верховної 

Ради України і Офісу Президента України та оприлюднити на офіційному 

вебсайті міської ради та в засобах масової інформації. 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХВАЛЕНО 

 

Рішення Кропивницької міської ради  

12 травня 2022 року № 1234 

 

ЗАЯВА 

Кропивницької міської ради  

Про засудження агресії російської федерації проти України та  

підтримку територіальної цілісності і суверенітету України 
 

 

Кропивницька міська рада, яка є єдиним законним представницьким 

органом Кропивницької міської територіальної громади, категорично засуджує 

агресію російської федерації проти України.  

Віроломні, нічим не спровоковані дії росії проти України демонструють 

повну зневагу держави-агресора до життя людини, міжнародного права, 

суверенітету і територіальної цілісності незалежної держави, є геноцидом 

Українського народу, факт якого вже визнано Верховною Радою України і 

парламентами іноземних держав. 

У зв'язку з цим Кропивницька міська рада беззастережно підтримує 

суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Виключно 

Український народ має вільно визначати сьогодення і майбутнє своєї незалежної 

держави - України. 

Висловлюємо шану, безмежну вдячність Українським Воїнам і щире 

захоплення їх професійністю, мужністю та героїзмом. 

З невимовним болем сумуємо за військовими та цивільними громадянами, 

що загинули від рук російських агресорів під час воєнних дій та окупації. 

Кропивницька міська рада звертається із закликом до всіх українців та 

всього цивілізованого світу єднатися для рішучої відсічі свавільним, агресивним 

діям російської федерації. Мета єднання безцінна - збережені людські життя, 

перемога свободи над тиранією і добра над злом. 

Віримо в Збройні Сили України, незламний дух і героїзм Українського 

народу. 

Україна переможе! 

Слава Україні! 

 

 


