КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
18.03.2014

м. Кролевець

Про суспільно-політичну
ситуацію в державі
Враховуючи ситуацію, яка склалася в країні, з метою недопущення
порушення територіальної цілісності України, керуючись статтею 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити заяву депутатів Кролевецької районної ради (додається).
2. Виконавчому апарату районної ради:
2.1. Оприлюднити заяву депутатів районної ради у газеті «Кролевецький
вісник» та на офіційному веб-сайті.
2.2. Направити заяву депутатів Кролевецької районної ради
депутатському корпусу Конишевського району Курської області та
Брасовського району Брянської області Російської Федерації.
Голова

М.В.Авраменко

Додаток
до рішення районної ради
від 18.03.2014

Заява
депутатів Кролевецької районної ради
Ми, депутати Кролевецької районної ради, не визнаємо результати так
званого «кримського референдуму», який порушує Конституцію України та
відбувся під тиском військової інтервенції Росії. Ми засуджуємо ескалацію
військової напруги з боку Російської Федерації на кордонах з Україною та
виступаємо проти розпалювання сепаратизму в східних областях нашої країни,
організації масових безпорядків, що призвели до постраждалих та людських
жертв.
Звертаємося до жителів Кролевецького району з проханням зберігати у цей
надскладний час толерантність, витримку, мужність та спокій. Просимо всіх
утриматись від категоричних заяв, спонукання до конфліктів, що може
призвести до дестабілізації в нашому регіоні та в державі в цілому. Ми
закликаємо згуртуватися усі політичні сили з метою захисту суверенітету та
територіальної цілісності України.
Ми звертаємося до керівництва Російської Федерації припинити
неприховану агресію на територію Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя та забезпечити виконання своїх зобов’язань як держави-гаранта
згідно з Будапештським меморандумом від 5 грудня 1994 року, щодо
суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
Ми звертаємось до російського народу, який завжди вважали і вважаємо
братнім. Спільне коріння, спільна історія і спільне бажання жити в
добросусідських стосунках - це те, що протягом багатьох століть єднає наші
народи.
Звертаємося до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з
вимогою вжити всі необхідні і можливі дії для мирного врегулювання ситуації
в Україні.
Вважаємо, що тільки шляхом переговорів, бажання і уміння почути один
одного, можливо досягти єдиної мети всього українського народу - жити в
країні, де поважають права і свободи кожної людини, незалежно від її
національності, мови і віросповідання.
Наша країна опинилася на загрозливій межі військового протистояння. З
вірою та надією на розум закликаємо усіх до єднання в ім'я соборності і
непорушності кордонів України!

