
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про організацію Всеукраїнської Акції  

«Народ і армія єдині»  
 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись Загальною декларацією прав людини, враховуючи останні події, 
що відбуваються в нашій країні, це вкрай напружені відносини з Росією, пов’язані з 
окупацією та незаконним захопленням території України – Автономної Республіки 
Крим, а також з важким фінансовим станом в Україні, зокрема, в Збройних Силах 
України, виражаючи суверенну волю Українського народу, прагнучи зберегти 
територіальну цілісність та державний суверенітет України, піклуючись про 
відновлення громадянського миру і спокою в Україні, а також безумовного 
дотримання Конституції України, невідкладних заходів щодо зменшення напруги в 
суспільстві та недопущення подальшої ескалації громадянського конфлікту в Україні,  
районна рада 

в и р і ш и л а : 
 

1. Засудити агресивні дії Росії до суверенної держави України. 
 

2. Підтримати організацію Всеукраїнської Акції «Народ і армія єдині». 
 

3. Терміново створити робочу комісію по проведенню Всеукраїнської Акції 
«Народ і армія єдині» (додаток).  
 

4. Відповідальність за збір та перерахування коштів на рахунок Збройних Сил 
України покласти на Голову робочої комісії, Голову Народної Ради району та 
Голову бюджетної комісії. 

 
5. З даною пропозицією звернутися до представників громад інших регіонів 

незалежної України. 
 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного 
розвитку (голова комісії – Починков Д.О.). 

 
 

                  Головуючий                                М.І. Глушко 

 
м. Київ 
20 березня 2014 року 
№ 404-35-VІ 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

                             Додаток  
                                                                                 до рішення Києво-Святошинської   
                районної ради VІ скликання 
                                                                                 від 20.03.2014 р.  № 404-35-VІ 
 
 

СКЛАД РОБОЧОЇ КОМІСІЇ  
Києво-Святошинської районної ради по проведенню  

Всеукраїнської Акції «Народ і армія єдині» 
 
 

Голова комісії 
 

  

Гелбутівський  
Юрій Степанович 

- депутат Києво-Святошинської районної ради 

  
Члени комісії: 
 

 

Бернацька  
Валентина Вікторівна 
 

- депутат Києво-Святошинської районної ради; 

Бігун  
Тамара Миколаївна 
 

- голова Народної Ради Києво-Святошинського району; 

Дворачок  
Юрій Борисович 
 

- представник самооборони м. Вишневого; 

Іскоростенський  
Анатолій Миколайович 
 

- депутат Києво-Святошинської районної ради; 

Кацап 
Віра Іванівна 
 

- керуюча справами виконавчого апарату Києво-
Святошинської районної ради; 

Кодебський  
Олексій Іванович 
 

- голова Асоціації органів місцевого самоврядування 
Києво-Святошинського району; 

Крайник  
Павло Іванович 
 

- військовий комісар Києво-Святошинського районного 
військового комісаріату; 

Потапов  
Василь Костянтинович 
 

- депутат Києво-Святошинської районної ради; 

Починков  
Денис Олександрович 

- голова постійної комісії районної ради з питань  
планування бюджету, фінансів, податкової політики та 
соціально-економічного розвитку; 
 

Шевчук 
Людмила Степанівна 
 

- депутат Києво-Святошинської районної ради; 

Яровий 
Віктор Миколайович 

- представник самооборони м. Боярки. 

 
 
 

                  Головуючий                                М.І. Глушко 


