
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Р'І Ш Е Н Н Я

Володимир-Волинський

Про використання революційного пРбеКТ ВНОСИТЬСЯ

прапора ОУН на території міс_та
Володимир-Волинський

"

фракцією ВО «Свобода»
у Володимир-Волинській міській раді

Розуміючи істинну ідеологію червоно-чорного стяга -прапора країн-и,

яка охоплена боротьбою; з нагоди 89-річчя від Дня створення ОУН;
керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати підняття біля адміністративного будинку Володимир-
Волинської міської ради, а також на будівлях, у яких розміщуються
органи місцевого самоврядування, революційного прапора ОУН у
певні дати, пов'язані із визначними подіями національно-визвольної
боротьби та вшануванням пам'яті Героїв, згідно з додатком.
На знак вшанування пам'яті Героїв національно-визвольних змагань
революційний прапор ОУН піднімається в траурному оформленні - у
цьому випадку до верхньої частини древка або флагштока прапора
прикріплюється чорна стрічка.
Рекомендувати керівникам підприємств, установ і' організацій,
незалежно від форм власності, громадських об'єднань міста
Володимира-Волинський вивішувати революційний прапор ОУН на
будівлях у дні, затверджені в додатку до цього рішення.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Володимир-Волинської міської ради з, питань законності і

правопорядку, депутатської діяльності, регламенту, зв'язків з
громадськими організаціями та об'єднаннями громадян.



Голова Міської ради Петро Саганюк



Додаток
до рішення міської ради
від " " 2018 Ле

Перелік дат, пов'язаних із визначними подіями національно-
визвольної боротьби та вшанування пам'яті Героїв

.МФ Дата Подія
за/п А

-

1. 1 січня День народження голови Проводу ОУН -` `

Степана Бандери А

2. Злютого Створення ОУН
З. 5 березня Річниця з дня смерті генерал-хорунжого,

головнокомандувача УПА Романа Шухевича
4. 21 травня День пам'яті жертв політичних репресій

І

5. Четверта неділя Свято Героїв
травня

6. 14 червня День
"

народження полковника Армії УНР,
І

"

команданта УВО, першого голови Проводу
українських націоналістів Євгена Коновальця

7. 30 червня Проголошення Акту відновлення Української
держави, день народження генерал-хорунжого,
головнокомандувача УПА, голови. Секретаріату

„ УГВР Романа Шухевича
8. 30 липня Створення Української військової організації
9. 14 жовтня День захисника України, день створенняУПА



Пояснювальна записка
до проекту рішення міської ради

«Про використання революційного прапора ОУН на території міста
Володимир-Волинський»

Характеристика стану речей: Сейм Республіки Польща 26,січня 2018
року ухвалив пакет законів, зокрема зміни до "Закону про Інститут
національної пам'яті - Комісію з переслідування злочинів проти польського
народу" і деяких інших законів, спрямованих проти України та українців.

Заборона "бандерівської_ ідеології" - це заперечення права українців на
власну державність і національну гідність.

і

У своїй політиці агресивного реваншизму та односторонньої ревізії
історії депутати Сейму дійшли до заборони називати польські катівні на
кшталт Берези Картузької (де мордували і страчували українців, білорусів,
литовців,

і

євреїв та представників інших національностей)
"концентраційними таборами". Вони дійшли й того, що територію Галичини
називають "Східною Малопольщею" та забороняють згадувати про факти
співпраці польського уряду 3 Третім Рейхом (зокрема, під час, розподілу
Чехословаччини)! Це ще раз свідчить про цинічні подвійні стандарти
польської верхівки. _

'

Такі рішення польського Сейму - це безпрецедентна образа, ЩО

відбулася на тлі спроб України відновити добросусідські. відносини з
Польщею. Бачимо, як союз України та Польщі - ядро Балто-Чорноморської
осі - опиняється під загрозою через дії .польських корисних і_діотів Кремля та
бездіяльність української влади,

В той час, як Україна спливає кров'ю, безвідповідальні польські
шовіністи підступно б'ють у спину, 'користуючись тимчасовою слабкістю
офіційного Києва. Нагадуємо полякам, що

і Небесна Сотня, і тисячі наших
героїв, які четвертий рік боронять Українську Державу та жертвують своїми
життями в цій боротьбі, ішли і йдуть у бій під бандерівськими гаслами
"Слава Україні! - Героям слава!" та використовують Червоно-чорний прапор
нескореного духу. .

Потреба і
_ мета прийняття рішення: прийняття цього рішення

дозволяє публічно задекларувати позицію міської ради, як представницького
органу, ЩО покликаний відображати волю та настрої жителів міста.

'
"

Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні
наслідки прийняття рішення: Прийняття рішення сприятиме утвердженню
самоповаги, національної гідності та вияву нескореності духу боротьби за
незалежність і цілісність держави. Не потребує додаткових фінансових
затрат.

і
'



Механізм виконання
і

рішення: _ прийняття рішення, його
оприлюднення та вивішування революційного прапору ОУН на будівлях у
дні, затверджені в додатку до цього рішення.

Голова фракції ВО «Свобода»
у Володимир-Волинській Міській раді І. Мельник

093-536-07-29


