
                                                                                                         ПРОЕКТ 

УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

VІ  сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 22.03.2018 року                          № 6-1 

м.Кам’янка 

 

Про звернення депутатів 

Кам’янської міської ради  

до Верховної Ради України 

та Президента України 

 

Розглянувши звернення депутатів Кам’янської міської ради до 

Верховної Ради України щодо прийняття Закону України «Про Президента 

України та порядок  припинення його повноважень», керуючись Законами 

України “Про місцеве самоврядування в Україні“, «Про статус депутатів 

місцевих рад», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Кам’янської міської ради до Верховної 

Ради України щодо прийняття Закону України «Про Президента України 

та порядок  припинення його повноважень» № 7248 від 31.10.2017 року. 

2.  Направити дане рішення, Голові Верховної Ради України А. Парубію 

(текст звернення додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань регламенту, депутатської  етики та законності. 
 

 

 

Міський голова                                    В.І. Тірон                                                                                                   

 

                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради  

від    22.03.2018 року №  6-28  

 

Звернення 
депутатів Кам’янської міської ради до 

Верховної Ради України щодо прийняття Закону України «Про 

Президента України та порядок припинення його повноважень». 

 

Звертаємося до Верховної Ради України з проханням невідкладно 

прийняти Закон України «Про Президента України та порядок припинення 

його повноважень» № 7248 від 31.10.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Схвалено на 6 сесії  

                                                                            Кам’янської  міської ради  

                                                                            сьомого скликання 

                                                                                  22  березня   2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради  

від   22.03.2018 року №  6-28  

 

Звернення 
депутатів Кам’янської міської ради до Президента України  

 та Верховної Ради України з вимогою, дати правову оцінку 

діяльності правоохоронних органів з розгону акції протесту в м. Києві. 

 

Шановні депутати Верховної Ради України  та Президент України! 

Ми, депутати Кам’янської міської ради, засуджуємо дії 

правоохоронних органів щодо розгону акції протесту на вул. Грушевського, 

біля Верховної Ради України 3 березня 2018 року в м. Києві. 

Все це відбувалось біля вищого законодавчого органу держави, біля 

приміщень Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента.  

Нам здається, що ці дії є нелогічними, бездумними і без аналізу їх 

можливих наслідків, та вже отримують негативну оцінку міжнародного 

співтовариства. 

Ми, депутати Кам’янської міської ради, звертаємось до Верховної Ради 

та Президента України П. Порошенка з вимогою, дати правову оцінку 

діяльності правоохоронних органів з розгону акції протесту в м. Києві та 

негайно покарати винних.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Схвалено на 6 сесії  

                                                                            Кам’янської  міської ради  

                                                                            сьомого скликання 

                                                                            22  березня   2018 року 

 


