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Чинний президент 

 

 Брюссель, дата офіційної реєстрації 

 PCab/BE/dh/ij - D/446 (2022) 

Голові Київської міської державної адміністрації, 

міському голові 

Кличку Віталію Володимировичу 

Хрещатик, 36 

Київ 01044 

Україна 

 

Шановний міський голово! 

 

Від імені Європейського комітету регіонів (КР) та на знак нашої глибокої підтримки демократії України, мені 

надзвичайно приємно і для мене це велика честь нагородити вас, міського голову міста Києва та Президента 

Асоціації міст України, званням 

 

почесного члена Європейського комітету регіонів. 

 

Члени нашого Комітету, які представляють понад 1 мільйон регіональних та місцевих лідерів ЄС, стоять на стороні 

України та виступають проти жорстокого та невиправданого нападу, здійсненого Російською Федерацією, і вони 

бажають і надалі посилювати своє партнерство з представниками обласної та місцевої влади України. 

 

Міські голови по всій Україні рятують життя, доставляють допомогу, захищають сім’ї, борються за краще майбутнє, 

засноване на демократії та свободі. 

 

Міські голови є першими структурними одиницями усіх демократій, і вибір України щодо прийняття та захисту 

європейських цінностей має бути захищений у найважчі часи. Пропозиція членства в нашій європейській інституції 

є не лише символічною: вона є недвозначним посланням на користь зміцнення європейської перспективи України, 

де місцеві обранці стоять на стороні громадян, захищають їх, відбудовують та формують краще майбутнє. 

 

Ми щиро сподіваємося, що ваша незламна віра та сила знову приведуть до миру. Ми маємо пробудити наші спільні 

прагнення покласти край війні та побудувати мирне, справедливе та згуртоване майбутнє, що приноситиме користь 

всім європейських громадянам. 

 

Оскільки наша установа вперше надає таке почесне членство, я був би украй радий, якби ви його прийняли, 

дозволивши нам і надалі розвивати нашу співпрацю та спільно захищати наші демократичні цінності та принципи, 

а також з метою зміцнення партнерства між нашими колегами. 

 

Ми віддаємо шану силі і мужності українського народу і повністю з ним солідарні. 

 

З повагою,  

 

Апостолос Цицикостас 

CoR D/343/2022 - 24/03/2022


