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селище Онуфріївка

Про суспільно-політичну
ситуацію в Україні
Представляючи інтереси та висловлюючи позицію територіальних
громад району, враховуючи суспільно-політичну та соціально-економічну
ситуацію в державі, яка склалася внаслідок антинародних та незаконних дій
режиму В.Януковича, рішуче засуджуючи дії, які спрямовані проти
Українського народу, з метою дотримання прав і свобод людини та
забезпечення їх гарантій, зважаючи на вимоги багатомільйонних протестних
акцій, відповідно до статей 22, 40 Конституції України, статей 2, 3, 4, 21
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 3
Європейської хартії місцевого самоврядування,
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1.
2.

3.

Засудити дії влади, що спричинили кровопролиття та людські жертви.
Підтримати боротьбу Українського народу за збереження державної
незалежності і суверенітету України, відновлення конституційного ладу
та гарантування дотримання і непорушності прав людини і громадянина
України.
Рекомендувати голові районної державної адміністрації та заступникам
голови, як особам, що займають політичні посади, скласти свої
повноваження. Доручити Журавльову В.Д. тимчасово виконувати
обов’язки голови районної державної адміністрації. Зобов’язати

заступника голови районної ради Уткіну Т.І. координувати роботу
районної державної адміністрації та всіх структурних підрозділів.
4.

Визнаючи необхідність посилення захисту життя та здоров’я громадян,
інтересів суспільства і держави, майна усіх форм власності на території
району, надавати допомогу та підтримку у створенні та діяльності
громадських формувань з охорони громадського порядку.

5.

Звернутися до працівників силових структур із застереженням щодо
недопущення неправомірних дій відносно своїх співвітчизників під час
проведення мирних акцій протесту.

6.

У зв’язку з фактами пошкодження пам’ятників на території району (та на
центральній площі районного центру, зокрема) засудити будь-які акти
вандалізму та інші агресивні прояви. Рекомендувати сільським та
Онуфріївській селищній радам привести до порядку ушкоджені пам’ятки
та на чергових сесіях вирішити питання відносно тематики пам’ятників.
Рекомендувати Онуфріївській селищній раді терміново провести сесію
селищної ради з даного питання з метою зняття напруги серед жителів
району.

7.

Враховуючи порушення Закону України «Про правила етичної
поведінки», використання службового становища у власних інтересах,
непрофесійність, як посадової особи, рекомендувати голові районної
ради Юнаку А.М. скласти свої повноваження.

8.

У зв’язку з постійними скаргами юридичних та фізичних осіб на роботу
керівників відділу Держземагентства та Реєстраційної служби
управління юстиції в Онуфріївському районі звернутися з клопотанням
до обласних керівників вищезазначених установ розглянути питання про
доцільність перебування на посадах С.Хоменка та В.Юшка,
рекомендувати призначати на дані посади місцевих спеціалістів за
погодженням з органами місцевої влади.

9.

Вийти з клопотанням до прокуратури області про звільнення з-під варти
Погрібного А.І., Сироватки О.І., Бондаренка С.В. та припинити
кримінальне провадження стосовно них, так як їх протиправні дії були
спровоковані діями посадової особи Юшка В.І.

10.

Звернутися до Верховної Ради України з пропозиціями:
скасувати Пенсійну реформу в пункті збільшення пенсійного віку для
виходу на пенсію;
прийняти Закон, дія якого унеможливить обмеження Державного
казначейства щодо користування власними коштами сільських,
селищних, районних рад та інших установ та організацій;

сприяти реалізації інвестиційного проекту на території Онуфріївського
району;
спростити процедуру по розмежуванню земель про встановлення меж;
змінити формульний розрахунок стосовно фінансування галузі освіти;
ліквідувати районні державні адміністрації, як форму управління на
місцях;
внести зміни до Земельного Кодексу у пункті
надання права
розпоряджатися земельними ресурсами місцевим радам.
11.

Зобов’язати редакцію районної газети «Придніпров’я» оперативно та
об’єктивно висвітлювати події та ситуацію, яка склалася на території
району та в Україні загалом.

12.

Рішення депутатів Онуфріївської районної ради шостого скликання
оприлюднити в районній газеті «Придніпров’я».

Заступник голови районної ради

Т. УТКІНА

