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Звернення
депутатів Кролевецької районної ради
Сумської області
Сьогодні зберігається загроза проведення виборів на окупованих
територіях Донецької і Луганської областей, а також внесення змін до
Конституції України з метою наданням особливого статусу для окремих
районів Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим, хочемо заявити
про таке:
На території, яка перебуває наразі під окупацією, не може бути проведено
жодних виборів, в тому числі, виборів до органів місцевого самоврядування.
Адже, місцеві вибори – це вибори представників українських громад. За
обставин, що склалися, частина українців була вимушена покинути Донеччину
та Луганщину у зв’язку з окупацією, а частина українців, які вимушені були
залишитись на окупованій території, потерпають від окупаційної влади. Не
існує жодного сумніву в тому, що під час окупації у виборах переможуть
виключно окупанти. Окупаційна адміністрація, якою керує на окупованій
території Росія, не дозволить українцям ані обирати своїх представників до
органів місцевого самоврядування, ані бути самим обраними до таких органів.
Також, особливо наголошуємо на тому, що не підтримуємо надання будьякого особливого статусу чи інших преференцій будь-яким окремим регіонам в
Україні, оскільки всі українці і всі українські громади є рівними у своїх правах.
Ми глибоко стурбовані готовністю Верховної Ради України підтримати
ідею проведення виборів на окупованих територіях та надання особливого
статусу окупованим територіям, тому:
закликаємо народних
Українського народу:

депутатів

України,

як

представників

1. За жодних обставин не підтримувати антиукраїнське рішення та не
дозволити провести вибори на непідконтрольних Україні територіях
Донецької та Луганської областей допоки Україна не відновить повний
контроль над цими територіями, а наших військових не перестануть
щодня вбивати та калічити окупанти або їхні посібники;
2. За жодних обставин не дозволити надати особливий статус окремим
районам Донецької та Луганської областей, оскільки це є вимогою Росії,

яка хоче узаконити свою присутність у цих регіонах, і замість того, щоб
нести відповідальність за окупацію, прагне зробити окупантів
представниками органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
3. Прийняти рішення про визнання антитерористичної операції на сході
України війною, а Російської Федерації – країною-окупантом.
4. Визнати окупованою не лише територію Криму, але і частини території
Донецької та Луганської областей.

