
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

         

 

Про підтримку звернення 

депутатів Фастівської міської ради  
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту 

Ужгородської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням II сесії 

міської ради VII скликання від 21.04.2016р. №205, враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань законності, Регламенту та депутатської етики від 

02.02.2018 року, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати звернення депутатів Фастівської міської ради до обласних 

рад, міських рад міст обласного значення, Народних депутатів України щодо 

приєднання до ініціативи по проведенню Всеукраїнського заходу «Естафета 

єднання» з нагоди 100-річчя проголошення Соборності України. 

 

2. Долучитися до проведення Всеукраїнського заходу «Естафета єднання» 

та доручити відділу культури Управління у справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді Ужгородської міської ради організувати в грудні 2018 - січні 2019 року 

заходи з нагоди відзначення 100-річчя проголошення Соборності України. 

 

3. Звернутися до Президента України Порошенка П.О. з пропозицією 

щодо підтримки Всеукраїнського заходу «Естафета єднання» (додається). 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Андріїва Б.Є. та постійну комісію міської ради з питань законності, Регламенту 

та депутатської етики.  

 

 

Міській голова                                                                                Б. Андріїв 
 

 



Президенту України 

Порошенку П.О. 

м. Київ, вул. Банкова 11 

01220 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Ужгородської міської ради щодо проведення Всеукраїнського заходу 

«Естафета Єднання» з нагоди відзначення 100-річчя проголошення Соборності 

України 

 

Шановний Петро Олексійович! 

 

Указами Президента України від 22 січня 2016 року № 17/2016 «Про 

заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років» та 

від 01.12.2016 року № 534/2016 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння 

зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, 

підтримки ініціатив громадськості у цій сфері», визначено напрямки, які 

спрямовані на відзначення даних подій на загальнодержавному рівні. 

Враховуючи важливість даної події у процесі консолідації суспільства 

навколо ідеї єдності держави, виховання у громадян патріотизму та гордості за 

героїчне минуле та сьогодення українського народу, з метою вшанування 

традицій боротьби за незалежність та соборність Української землі, 

багатовікової історії національного державотворення, єднання суспільства у 

справі розбудови України як високорозвиненої європейської держави, у зв’язку 

з відзначенням 100-річчя проголошення Соборності України, депутати 

Ужгородської міської ради звертаються до Вас із пропозицією щодо підтримки 

Всеукраїнського заходу «Естафета єднання». 

 

 

 

 

 

 

 

 

З повагою 

Депутати Ужгородської міської ради 

 

 

 

 

Схвалено рішення  

Ужгородської міської ради 

№_______від___________ 

 


