
 

 
         

     
          УКРАЇНА   

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
(Позачергова п’ятнадцята сесія) 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  05 березня  2022 року 

селище Верховина 

 

Про  звернення районної ради щодо 

підтримки Президента України 

Володимира Зеленського  

та українського народу з проханням 

про закриття неба над Україною 

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила: 

1. Схвалити звернення Верховинської районної ради до країн-членів 

НАТО, президентів США і Франції, канцлера Німеччини, послів усіх держав 

у підтримку Президента України Володимира Зеленського та українського 

народу, з проханням про закриття неба над Україною (додається). 

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті районної ради та в інших 

засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань децентралізації влади, адміністративно- 

територіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна, 

депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності 

та правопорядку (Надія Кіндратяк). 

 

 

Голова районної ради          Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 

 



Країнам-членів НАТО 

Президенту США  

Джо БАЙДЕНУ 

 

Президенту  Франції 

Еммануелю МАКРОНУ 

 

Канцлеру Німеччини 

Олафу ШОЛЬЦУ  
Послам усіх держав  

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

щодо підтримки Президента України Володимира Зеленського  

та українського народу з проханням про закриття неба над Україною 

 

 

Ми, депутати Верховинської районної ради, звертаємося до країн-

членів НАТО, президентів США і Франції, канцлера Німеччини, послів усіх 

держав у підтримку Президента України Володимира Зеленського та 

українського народу, з проханням про закриття неба над Україною.  

В Україні 10-ий день триває війна. Це війна Росії проти українського 

народу, який став на захист свободи та європейських цінностей демократії.  

За цей час загинуло тисячі мирних українців, з них сотні дітей. У нас 

руйнуються житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури: лікарні, 

освітні заклади, харчова промисловість. Багато українських районів 

знаходяться у повній блокаді.  

Забрані життя наших громадян й усі ці руйнування спричинені 

здебільшого нальотами російської військової авіації та ракет, що без розбору 

гатять по Україні. Результати цього варварства бачить увесь світ.  

Тому ми, депутати Верховинської районної ради України, 

представники української місцевої демократії, представники українського 

народу, що пліч-о-пліч стоїмо у боротьбі проти Росії, звертаємось до вас з 

проханням – закрити небо від військової авіації Росії та сприяти 

якнайшвидшому отриманню Україною допомоги у вигляді винищувачів. 

Кожна згаяна хвилина – це смерті наших громадян, жінок і дітей, це знищені 

наші міста і села! Діяти потрібно негайно!  

 

 

Прийнято на позачерговій 

п’ятнадцятій сесії Верховинської 

районної ради України  

восьмого демократичного скликання 

від 05 березня 2022 року 
 
 



 

 
         

     
          УКРАЇНА   

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
(Позачергова п’ятнадцята сесія) 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  05 березня  2022 року 

селище Верховина 
 

Про звернення районної ради до 

підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, 

селищного та сільських голів 

району щодо перерахунку 

одноденного заробітку на допомогу 

Збройним Силам України 

 
 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» районна рада 

в и р і ш и л а :  
 

1. Схвалити звернення районної ради до підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності , селищного та сільських голів району щодо 

перерахунку одноденного заробітку на допомогу Збройним Силам України 

(додається). 
 

2. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті», 

оприлюднити на веб-сайті районної ради. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

Голова районної ради      Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 



Підприємствам, установам та 

організаціям району незалежно від 

форми власності 

Селищному та сільським головам  

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

 
 

У зв’язку із військовими діями в Україні з боку РФ та небезпекою для 

державної незалежності України, її територіальної цілісності. Ми, депутати 

Верховинської районної ради глибоко стурбовані даною ситуацією та 

звертаємось до селищного , сільських голів та усіх підприємств, установ та 

організацій району незалежно від форми власності, провести у своїх 

колективах профспілкові збори та визначити кількість днів для перерахунку 

одноденного заробітку на допомогу Збройним Силам України. 

Підтримуємо Українську Армію! 

 

 

 
 

Прийнято на позачерговій 

п’ятнадцятій сесії Верховинської 

районної ради  

VIII демократичного скликання 

від 05 березня 2022 року 

 
 
 


