
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_______________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2022 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про засудження збройної агресії 
Російської Федерації проти України 
 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 265-р 
«Про затвердження плану дій органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування під час збройної агресії Російської Федерації проти України» та у зв’язку 
з цілеспрямованою військовою агресією Російської Федерації проти України, враховуючи 
виявлення масових фактів вчинення Збройними силами Російської Федерації на 
тимчасово окупованих територіях України звірств, численних випадків вбивств, 
викрадення, позбавлення свободи людей, їх катування, ґвалтування, розстрілів людей, 
умисне спрямування військових дій на цивільне населення, цивільні об’єкти, зокрема і 
соціальні об’єкти, а також інфраструктурні об’єкти, призначені для забезпечення 
життєдіяльності та функціонування громад, враховуючи висновки постійних комісій 
міської ради, 

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Засудити збройну агресію Російської Федерації проти України та підтримати 

непорушність територіальної цілісності і незалежності України (текст заяви додається). 
 
2. Доручити Олександрійському міському голові підписати та надіслати заяву до 

Верховної Ради України. 
 
3. Підтримати заяву Верховної Ради України Про вчинення Російською Федерацією 

геноциду в Україні», затверджену Постановою ВРУ від 14 квітня 2022 року № 2188-IX 
«Про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в 
Україні». 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію міської ради з 
питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого 
самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту. 
 
 
  
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
 

ПРОЄКТ 
Вноситься постійною комісією з питань 

прав людини, законності, гласності, 
антикорупційної політики, місцевого 

самоврядування, депутатської діяльності, 
етики та регламенту 



Додаток 
до рішення міської ради  
від «__» _____ 2022 року № ____  

 
ЗАЯВА 

депутатів Олександрійської міської ради  
щодо засудження збройної агресії Російської Федерації проти України та 

підтримання непорушності територіальної цілісності і незалежності України 
 

Ми, депутати Олександрійської міської ради рішуче та категорично засуджуємо 
розпочате Російською Федерацією 24 лютого 2022 року воєнне вторгнення в Україну, як 
акт агресії щодо України, що продемонстрував повну зневагу до міжнародного права і 
суверенітету нашої країни.  

Це – варварська, нічим не спровокована і віроломна атака на незалежну, мирну та 
демократичну країну, яку вже засудив весь цивілізований світ і який закликав РФ 
припинити насилля та вивести свої війська з території України. 

Російська воєнна агресія принесла страждання народу України, ставить під загрозу 
життя незліченної кількості невинних людей в Україні. Це – військовий злочин проти 
людства, докази якого бачить весь світ, та який не повинен залишитися безкарним. Ми 
впевнені, що міжнародне правосуддя буде здійснено, а винні у злочинах, скоєних в 
Україні, будуть притягнуті до відповідальності.  

У цей дуже складний для нашої держави час українці переконливо довели, що ми є 
гордою, сміливою, незалежною нацією, сила якої в єдності. До єднання заради нашої 
спільної мети ми закликаємо усіх, не залежно від політичних чи інших уподобань і 
поглядів. 

Ми висловлюємо щиру вдячність лідерам і народам тих держав, які не лише на 
словах підтримали нашу країну в прагненні відстояти суверенітет і територіальну 
цілісність, а й конкретними справами довели спроможність захищати міжнародне право та 
демократичні цінності. 

Непохитною є наша віра в боєздатність Збройних Сил України та формувань 
територіальної оборони, в незламність сили духу українського народу та нашу Перемогу! 

Україна зробила свій вибір, і її майбутнє – у колі демократичних держав світу. За це 
ми вже заплатили високу ціну, і звільняючи нашу землю від окупантів, продовжуємо 
платити. Але сил і наснаги нам усім додає те, що ми – у своїй державі, на своїй землі. 
Чужого нам не треба, але й за своє будемо боротися до остаточної Перемоги! 

Слава Україні! 
Героям слава!   

 
Депутати Олександрійської  міської  
ради восьмого скликання      

 
 
 

Міський голова                                             Сергій КУЗЬМЕНКО  


