
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ дь 304 

16 березня 2017 р. 16 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України Порошенка П.О., Прем’єр-Міністра України 

Гройсмана В.Б., голови Верховної Ради України Парубія A.B.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Президента України Порошенка П.О., Прем’єр-Міністра 
України Гройсмана В .Б., голови Верховної Ради України Парубія A.B. 
(звернення додається).

2. Опублікувати Звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Президента України Порошенка П.О., Прем’єр-Міністра 
України Гройсмана В.Б., голови Верховної Ради України Парубія A.B. на 
офіційному сайті обласної Ради та у газеті «Вінниччина».

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності^

Голова обласної Ради Анатолій ОЛІЙНИК



Додаток до рішення 
16 сесії обласної Ради 7 скликання 

від /^березня 2017 року № З ОЦ

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 

до Президента України Порошенка П.О., Прем’єр-міністра України 
Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України Парубія A.B.

Ми, депутати Вінницької обласної Ради 7 скликання та громадськість 
Вінниччини, обговоривши питання, пов’язані з гібридною війною, що 
проводиться Російською Федерацією проти нашої Батьківщини, згідно з 
рішенням, ухваленим 15 березня 2017 року Радою національної безпеки і 
оборони України щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці 
України, переконані, що для відбиття агресії Росії, відновлення територіальної 
цілісності України, повернення окупованих Росією територій і визволення 
мільйонів наших співвітчизників, які є заручниками агресора -  потрібне 
об’єднання зусиль влади і громадськості всіх рівнів.

Ми підтримуємо і вимагаємо від усіх органів влади, від усіх політичних 
сил і громадськості:

- припинення переміщення товарів через лінію зіткнення;
- нейтралізації будь-яких можливих провокацій, тим більше зброєю;
- забезпечення рішень відповідних органів щодо діяльності підприємств 

і установ, зокрема банківських, з російським капіталом;
- невідкладного вжиття усіх заходів щодо звільнення полонених;
- внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту «Про 

тимчасово окуповані території» та прийняття його в цілому;
- припинення кримінальних справ та кримінальних переслідувань 

учасників блокади;
- надання правової оцінки посадовим особам правоохоронних органів, 

які брали участь в розгоні учасників блокади.


