
 

 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 20.05.2022 № 8/29-1 

         м.Покровськ 

 

 

 

Про схвалення заяви  Покровської міської ради 

Донецької області 8 скликання про засудження  

військової агресії Російської Федерації проти України,  

про визнання дій російської армії в Україні  

геноцидом українського народу та підтримку  

територіальної цілісності і незалежності України 

 

 Відповідно до Конституції України, Законів України «Про правовий режим 

воєнного стану», «Про статус депутатів місцевих рад», враховуючи постанову 

Верховної Ради України від 14.04.2022 № 7276 «Про Заяву Верховної Ради України 

«Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні», керуючись ст.25 

Закону України від 21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами), міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити заяву про засудження військової агресії Російської Федерації 

проти України, про визнання дій російської армії в Україні геноцидом українського 

народу та підтримку територіальної цілісності і незалежності України (додається). 

2. Уповноважити секретаря Покровської міської ради Наталію Іваньо підписати 

заяву від імені депутатів Покровської міської ради. 

3.Управлінню інформаційної та внутрішньої політики (Клименко) 

оприлюднити заяву на офіційному сайті Покровської міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності, 

забезпечення громадського порядку, дотримання законності захисту прав, свобод і 

законних інтересів (Тришкін).  

 

 

 

Міський голова                                                                      Руслан ТРЕБУШКІН 

    

 

 

 

 

 
 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 20.05.2022 № 8/29-1 

 
      

 

Заява депутатів Покровської міської ради 

про засудження військової агресії Російської Федерації проти України,  

про визнання дій російської армії в Україні геноцидом українського народу  
та підтримку територіальної цілісності і незалежності України 

 

Ми, депутати Покровської міської ради, категорично засуджуємо агресію 

Російської Федерації  проти України і закликаємо до негайного її припинення та 

виведення усіх військ з території України!  

24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну під абсурдним приводом тотальної 

«денацифікації» та «демілітаризації» суверенної, незалежної та демократичної держави. З 

того часу російські сили нищать нашу державу, руйнують міста і села, вбивають і катують 

наших громадян. 

Російське вторгнення спричинило одну з найбільших гуманітарних криз у Європі з 

часів Другої світової війни не тільки через сам факт ведення війни в мирних українських 

містах, а й шляхом цілеспрямованого руйнування цивільної інфраструктури та житлових 

районів. Деякі українські міста зрівняні з землею, багато знаходяться на межі гуманітарної 

кризи й терміново потребують створення «гуманітарних коридорів» для евакуації 

цивільного населення. 

З початком війни Російська Федерація порушила невід’ємне право кожної дитини – 

право на життя, гарантоване Конвенцією ООН. Через напад загарбника нині всі права 

українських дітей порушені повністю.  

Однією з найбільших небезпек нинішньої ситуації є ядерна безпека. Наразі 

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі, що складається з                    

6 енергетичних блоків, контролюються російськими силами. Це ставить під загрозу не 

тільки Європу, але і весь світ, оскільки наслідки катастрофи будь-якого з цих ядерних 

об’єктів навіть неможливо передбачити. 

Російська агресія має згубний вплив на світову продовольчу безпеку та погіршує 

гуманітарну ситуацію в багатьох країнах через руйнування сільськогосподарської 

інфраструктури і блокування торговельної діяльності в акваторії Чорного та Азовського 

морів. Це все значною мірою підриває глобальні цілі сталого розвитку. 

Визнаючи, що військові дії Російської Федерації на суверенній території України 

мають масштаб, небачений у Європі протягом десятиліть, 141 держава світу підтримала 

резолюції ГА ООН з вимогами до Російської Федерації стосовно припинення агресії проти 

України. 

Ворог повинен розуміти, що наша армія – це не 300, 400 чи 500 тисяч. Наша армія – 

це більше 40 мільонів громадян України. І наша армія з кожним днем стає більшою, бо 

весь вільний світ починає розуміти, що це є боротьба двох систем – системи 

тоталітаризму і системи демократії. Цілий світ повинен розуміти, якщо ми не зупинимо 

ворога тут, то він піде далі. Тому маємо бути одною силою, яка нанесе нищівний удар 

ворогу, щоб він забув про агресію на наступні роки.  

На жаль, частина населених пунктів України в тимчасовій окупації, де ворог 

намагається нав’язати свої правила та закони. За наявної інформації, окупаційні 

адміністрації мають на меті створити видимість «народного волевиявлення» для 

легалізації власних окупаційних органів влади. 

Ми, депутати Покровської міської ради, категорично наголошуємо, що уся 

територія країни, є та буде невід'ємною частиною нашої єдиної держави — України. 

Закликаємо мешканців усіх без виключення населених пунктів області ігнорувати будь-які 

псевдореферендуми та/або «вибори». Ми упевнено стверджуємо, що ні такі 

псевдореферендуми, ні будь-які «вибори» не підтримуються керівництвом Донецької 

області та депутатським корпусом Покровської міської ради, а також іншими законно 

обраними органами влади нашої держави. Також наголошуємо, що нормативно-правові 



акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації є незаконними, 

нікчемними, не створюють жодних правових наслідків. 

Кожного дня наша держава та наші воїни наближають звільнення від окупантів 

міста і села, що загарбав ворог. Ми віримо у нашу Перемогу та єдину неподільну Україну! 

У цей непростий час, коли триває боротьба Українського народу зі збройною 

агресією Російської Федерації, виявляється все більше жорстоких злодіянь, які повинні 

отримати належну та рішучу правову оцінку. Ми, депутати Покровської міської ради, 

повністю підтримуємо позицію Верховної Ради України, висловлену у Заяві про вчинення 

Російською Федерацією геноциду в Україні, яка прийнята народними депутатами України 

14 квітня 2022 року.   

У ці важкі часи ми, депутати Покровської міської ради міської ради, звертаємося 

(зокрема й від імені наших колег, мешканців хто вже боронить нашу землю в рядах 

Збройних сил України) до міжнародних партнерів та осіб, які приймають рішення, із 

закликом твердо діяти проти російської агресії, приймати мудрі, виважені рішення задля 

територіальної цілісності та незалежності України. 

Перемога буде за нами! Єдність зусиль в протистоянні агресору зробить цю 

перемогу швидкою та переконливою! Донеччина — це Україна. Україна суверенна та 

єдина. 

Слава Україні! 

 

 

За підтримки _22__ депутата Покровської міської ради 

 

 

Секретар міської ради       Наталія ІВАНЬО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проєкту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

 

 

Про схвалення заяви  Покровської міської ради 

Донецької області 8 скликання про засудження  

військової агресії Російської Федерації проти України,  

про визнання дій російської армії в Україні  

геноцидом українського народу та підтримку  

територіальної цілісності і незалежності України 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: відділом забезпечення діяльності міської ради 

 

В.о. начальника відділу                 О.Прокопенкова 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради  

та її виконавчих органів                                                                     В.Пишна 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань місцевого  

самоврядування, гласності та  

депутатської діяльності, забезпечення  

громадського порядку, дотримання законності,  

охорони прав, свобод та законних інтересів            Д.Тришкін 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                               Н.Іваньо  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


