
 

                                                                       

                                          У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

                                          (позачергова двадцять перша сесія) 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 грудня 2013 року 

селище Верховина  

Про підтримку вимог Майдану 

У зв’язку із загостренням ситуації у Києві та застосуванням сили до 

мирних демонстрантів Майдану в ніч на 11 грудня 2013 року, зважаючи на 

заклики  представників міжнародного співтовариства, які висловлюють 

обурення щодо використання українським урядом насильства щодо мирних 

демонстрантів у Києві, враховуючи рішення Івано-Франківської обласної 

ради  від  10  грудня  2013  року,  розпорядження  голови  обласної  ради  від 

11 грудня 2013 року «Про проведення безстрокового другого пленарного 

засідання позачергової двадцять шостої сесії  обласної ради», рішення 

президії Верховинської районної ради від 11 грудня 2013 року з приводу 

реакції депутатського корпусу Верховинщини на вищевказані політичні події 

у державі, районна рада 

вирішила: 

1.  Підтримати вимоги Майдану у м. Києві згідно з додатком.  

2. Провести безстрокове друге пленарне засідання позачергової 

двадцять першої сесії районної ради в м. Києві, на якому розглянути питання 

«Про підтримку вимог Майдану». 

3. Рекомендувати звернутися до селищного та сільських голів провести 

сесійні засідання місцевих рад про підтримку вимог Майдану в м. Києві, 

починаючи з 13 грудня 2013 року. 

4. Оприлюднити в засобах масової інформації списки депутатів 

районної ради, присутніх на позачерговій двадцять першій сесії районної 

ради 13 грудня 2013 року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради мандатну, з питань депутатської діяльності та етики, захисту 

прав людини, законності і правопорядку (І.Сліпенчук).  
 

 

Голова районної ради                                     Ярослав Кікінчук 
 

 



Додаток 

до рішення районної ради 

від 13 грудня 2013 року 

 

 

Вимоги Майдану 

 

1. Відставка міністра внутрішніх справ України Захарченка В.Ю.  

2. Припинити переслідування лідерів Майдану, звільнити 

заарештованих учасників мирних акцій протесту. 

3.  Припинити силові дії щодо мирних учасників протестних акцій. 

4.  Негайно прибрати всі спецпідрозділи «Беркут», «Титан», «Тигр»,   

   «Барс» та внутрішні війська в казарми. 

5. Повернення до політичної реформи 2004 року та проведення  

    позачергових виборів усіх гілок влади. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                    Василь Магнич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


