
                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять третя позачергова сесія шостого скликання) 
 
 
24 лютого 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про суспільно-політичну  
ситуацію в державі  
 
 Відповідно до ст. 25 та 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Схвалити текст заяви депутатів Корюківської міської ради, що 
додається. 
 
 2. Направити заяву депутатів Корюківської міської ради до Голови 
Верховної Ради України та голів депутатських фракції Верховної Ради України. 
 
 3. Оприлюднити заяву на офіційному веб-порталі Корюківської міської 
ради, в місцевих та регіональних засобах масової інформації. 
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 
ради Малиша Л.В. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заява Корюківської міської ради 
щодо суспільно-політичної ситуації в Україні 

 
 Ми, депутати Корюківської міської ради, представники різних політичних 
сил, підтримуючи рішення народного віче, яке відбулось в м. Корюківка 20 
лютого 2014 року глибоко стурбовані тією ситуацією, що складається на даний 
час в державі, коли звучать сепаратистські заклики про федералізацію, 
відокремлення певних регіонів та продовження на цьому підґрунті 
протистояння в суспільстві. Такі заклики суперечать Конституції України, є 
протиправними і ведуть суспільство до розколу. 
 В ситуації, що склалася тільки єднання всього українського народу, 
безумовне дотримання та виконання чинного законодавства, демократичних 
принципів є запорукою виходу із політичної кризи. 
 Ми засуджуємо будь-які заклики до розколу країни та руйнування її 
цілісності. 
 Корюківська міська рада, депутати міської ради повністю підтримують 
Верховну Раду України в намаганні стабілізувати ситуацію в країні та просять 
народних депутатів, Верховну Раду України стати гарантом Конституції 
України та захистити права та свободи громадян України. 
 Окремо звертаємось до правоохоронних органів та просимо працівників 
всіх підрозділів добросовісно виконувати свої повноваження, визначені 
відповідними законами України, з метою забезпечення як територіальної 
цілісності держави так і законних прав та свобод громадян та всього 
українського народу. 
 Ми, депутати міської ради висловлюємо глибоке співчуття родинам 
загиблих та постраждалих. 
 
                                                       Ухвалено на пленарному засіданні             
                                                       23 позачергової сесії Корюківської міської ради         
                                                       6 скликання 24 лютого 2014 року  
 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять третя позачергова сесія шостого скликання) 
 
 
24 лютого 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про використання прапора 
Європейського Союзу в м. Корюківка 
 
 В знак підтримки прагнення Верховної Ради України та народу України 
до євроінтеграційного курсу як одного з пріоритетів внутрішньої і зовнішньої 
політики України, відповідно до ст. 11 Закону України "Про засади внутрішньої 
і зовнішньої політики", керуючись ст. 25, 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Вивісити на адміністративному приміщенні Корюківської міської ради 
за адресою: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка,− прапор Європейського Союзу в 
термін з 24.02.2014 р. по 09.03.2014 р. 
 
 2. Дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
 



                                                                                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(двадцять третя позачергова сесія шостого скликання) 
 
 
24 лютого 2014 року  
м. Корюківка 
 
Про перейменування площі 
50 років Жовтня м. Корюківка 
 
 Заслухавши звернення Корюківського міського голови Матюхи І.В. про 
необхідність увіковічення пам’яті громадян України, які віддали своє життя та 
здоров’я в ім’я свободи та процвітання України, керуючись ст. 25, 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Доручити виконавчому комітету Корюківської міської ради здійснити 
заходи, передбачені чинним законодавством та відповідними рішеннями 
міської ради, по перейменуванню центральної площі міста (площа 50 років 
Жовтня) в честь Героїв Майдану. 
 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  
ради з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, органами 
місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту. 
 
 
Міський голова                                                                      І.В. Матюха 
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