
ПРОЕКТ 

_____________ сесія Знам’янської міської ради сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від   ___ _________ 2016 року       № ____ 

м. Знам’янка 

 

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради 7 скликання до 

Верховної Ради України із закликом не ухвалювати змін до Конституції, 

які передбачають особливий порядок місцевого самоврядування на 

окремих територіях Луганської і Донецької областей 

 

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  враховуючи пропозицію депутатської фракції ВО 

«Свобода» у Знам’янській міській раді 7 скликання, висновку постійних комісій 

міської ради, Знам’янська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Звернутися до депутатів Верховної Ради України із закликом не ухвалювати 

змін до Конституції, які передбачають особливий порядок місцевого 

самоврядування на окремих територіях Луганської і Донецької областей 

(звернення додається). 

2. Опублікувати це звернення на офіційному веб-сайті Знам’янської міської 

ради та в газеті «Знам’янські вісті». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Знам’янського міського 

голову Філіпенка С.І. 

 

Знам’янський міський голова                                                   Філіпенко С.І. 

 



ПРОЕКТ 

ЗВЕРНЕННЯ 

Знам’янської міської ради до депутатів Верховної Ради України 

 

Шановні народні депутати! Кожен з вас делегований до парламенту 

українським народом захищати його право на свободу і гідне життя. 

Свобода України, її Соборність та суверенітет нині перебувають під 

загрозою. Російські окупанти, які здійснили анексію Криму і розпочали 

страшну війну на Донбасі, воліють легалізувати свої загарбницькі дії і 

змусити міжнародну спільноту визнати псевдодержави, які цілком 

підконтрольні Кремлю. 
 

Узаконення дій терористів може відбутися шляхом прийняття Верховною 

Радою відповідних змін до Конституції, які передбачають особливий 

порядок місцевого самоврядування на окремих територіях Луганської і 

Донецької областей. По факту - це особливий статус Донбасу і легалізація 

влади терористичних угрупувань, які за підтримки російських окупантів і 

за їх безпосередньої участі вбивали і вбивають українських Героїв зі 

Збройних Сил та добровольчих батальйонів, вбивали і вбивають мирне 

населення, знищували і знищують збудовану за десятки років 

інфраструктури, грабуючи й вивозячи заводи, вели і ведуть агресивну 

антиукраїнську пропаганду, переслідуючи і залякуючи проукраїнське 

населення. 
 

Тому, розуміючи важливість прийняття змін до Конституції щодо 

децентралізації, необхідність яких ми на місцях усвідомлюємо найкраще, 

закликаємо вас заради захисту інтересів України та українців прийняти 

наступне історичне рішення - в жодному випадку не голосувати за зміни 

до Конституції, які стосуються особливого статусу Донбасу, як би його не 

називали, за красивою ширмою інших слів сховавши його справжню, 

жорстоку та приховану від суспільства сатанинську суть - узаконити 

окупантів, чий чобіт топче святу українську землю. 
 

Сьогодні на вас дивиться вся країна. І лише від вас самих залежить, ким 

ви увійдете в українську історію - захисниками Соборності чи тими, хто 

розділить відповідальність за знищення України як єдиної держави. 

Путінські зміни до Конституції - це плювок на могили тих, хто віддав 

життя за волю України під час війни з московськими бандами на Донбасі. 
 

Зміна Конституції - суверенне право українців, і вона не повинна 

відбуватися під диктовку агресора, ігноруючи волю нації. Закликаємо 

Президента і парламентську коаліцію припинити ганебний 

конституційний шантаж та приниження української нації. 

Слава Україні! 
 

Схвалено на засіданні ___________ Знам’янської міської ради сьомого скликання_____________ 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення Знам’янської міської ради «Про звернення Знам’янської 

міської ради 7 скликання до депутатів Верховної Ради України із закликом не 

ухвалювати змін до Конституції, які передбачають особливий порядок 

місцевого самоврядування на окремих територіях Луганської і Донецької 

областей» 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Рішення  

Надання особливого статусу окупованим територіям Донбасу не має 

нічого спільного з децентралізацією і прямо суперечать статті 2 

Конституції України, в якій йдеться, що Україна є унітарною державою. 

Зміни до цієї статті Конституції можуть бути ухвалені виключно на 

всеукраїнському референдумі всіма громадянами України.  

За рік, що минув від часу підписання так званих мирних Мінських 

угод, Росія не виконала жодного зі своїх зобов'язань стосовно згортання 

збройної агресії проти України - ні про припинення вогню, ні про 

відведення озброєнь від лінії розмежування, ні обмін 

військовополоненими. Російські окупанти щодня обстрілюють українські 

позиції. На окуповану частину Донбасу регулярно надходять російські 

підрозділи, військова техніка і боєприпаси. За цей час загинули сотні 

українських солдат. 

За таких умов заклики влади до одностороннього виконання 

Україною Мінських угод є прямою капітуляцією перед ворогом. Замість 

того, щоб іти на принизливі поступки Путіну та його європейським 

партнерам, українська влада повинна ініціювати новий формат 

міжнародних переговорів про припинення російської агресії проти 

України за участі держав-гарантів незалежності України за 

Будапештським меморандумом. 

2. Мета і завдання прийняття Рішення 

Метою і завданням даного рішення є доведення до депутатів Верховної 

Ради України позиції депутатського корпусу Знам’янської міської радищодо 

змін до Конституції, які передбачають особливий порядок місцевого 

самоврядування на окремих територіях Луганської і Донецької областей. 

3. Загальна характеристика та основні положення Рішення 

 Проектом рішення пропонується звернутися до депутатів Верховної Ради 

України із закликом не ухвалювати змін до Конституції, які передбачають 

особливий порядок місцевого самоврядування на окремих територіях 

Луганської і Донецької областей. 

4. Стан нормативно-правової  бази   у  даній   сфері   правового 

регулювання 

 Проект рішення розроблений на підставі Конституції і Законів України, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту 

Знам’янської міської ради. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття цього рішення не передбачає додаткових фінансових витрат. 

 

Депутатська фракція ВО «Свобода» у Знам’янській міській раді 7 скликання  
голова фракції ВО «Свобода»  

у Знам’янській міській раді                                                                             Майборода Ю.Г. 



 


