
 

Бережанська міська рада 

VIII скликання 

XI сесія 

 

 

РІШЕННЯ 

м. Бережани 

 

22 липня  2021 року                                                                        ПРОЕКТ № 356 

Про звернення депутатів Бережанської міської ради  

щодо встановлення історичної справедливості у 

питанні незалежності України 

  
Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", враховуючи рішення Тернопільської районної ради №180 від 

30.06.2021 року «Про звернення депутатів Тернопільської районної ради до 

Президента України щодо встановлення історичної справедливості у питанні 

незалежності України», висновки постійної комісії  з питань освіти, молоді і 

спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань (протокол від 

15.06.2021року), сесія Бережанської міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 1. Прийняти звернення депутатів Бережанської міської  ради до 

Президента України щодо встановлення історичної справедливості у питанні 

незалежності України»(додається). 

2. Направити звернення депутатів Бережанської міської ради до 

Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії  з 

питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних 

питань . 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                   Ростислав БОРТНИК 

 
 

 

 

 

 

 

 



  Президентові України, 

Верховній Раді України,  

‘      Кабінету Міністрів України 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів  Бережанської міської ради  до Президента України Зеленського В.О., 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  щодо встановлення 

історичної справедливості у питанні незалежності України 

 

Українська держава має довготривалий період існування. Знакове ХХ 

століття стало носієм одвічного духу творення української нації. Етап 

відновлення української незалежності в 1991 році – це період повторного 

отримання незалежності нашої держави. Це час, коли український народ скинув 

з себе тягар радянської влади та наслідки окупаційного режиму, загарбання й 

підкорення проти своєї волі.  

Суверенність України було відновлено 24 серпня 1991 року – Актом 

проголошення незалежності України та створено самостійну українську 

державу – Україну. Цей Акт став фактом продовження складного процесу 

тисячолітньої історії державотворення. Українська історична дійсність 

засвідчує, що періоди виборювання незалежності та утвердження державності 

було складним завданням та проголошувалася кілька разів. Серед ключових дат 

можна виокремити кілька наступних: 

- 22 січня 1918 року – проголошено IV універсал Української 

Центральної Ради, перше утворення незалежної України у ХХ столітті; 

- у лютому 1918 року – проголошено Кубанську Народну Республіку та 

прийнято резолюцію про приєднання до України; 

- на початку 1918 року – видано таємний наказ Української Народної 

Республіки про випередження німців при звільненні Криму, приєднання 

півострова до України полковником армії УНР Петром Болбочаном у ході 

взяття Сімферополя та Севастополя; 

- 29 квітня 1918 року – встановлено Гетьманат в Україні; 

- 13 листопада 1918 року –  проголошено Західноукраїнську Народну 

Республіку; 

- 4 листопада 1918 року – утворено Східно-Лемківську Республіку, яка 

проіснувала з 1918 по 1919 роки; 

- 8 листопада 1918 року – утворено Гуцульську Республіку, яка 

проіснувала з 1918 по 1919 роки; 

- 14 листопада 1918 року – утворено Директорію; 

- 22 січня 1919 року –  проголошено Акт злуки Української Народної 

Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки; 

- у 1919 році –  проголошено Холодноярську Республіку, яка 

проіснувала з 1919 по 1922 роки; 

-  у 1920 році –  утворено Медвинську Республіку, яка проіснувала  з 

1920 по 1921 роки; 



- 15 березня 1939 року – проголошено незалежність Карпатської 

України; 

- 30 червня 1941 року –  проголошено Акт про відновлення Української 

Держави; 

- 24 серпня 1991 року – відбувся Акт проголошення незалежності 

України. 

 Окремо варто зазначити, що протягом боротьби української нації за 

свою незалежність існувало багато воєнізованих, мілітарних та іншого типу 

організацій, основною метою яких було виборення незалежності України. 

Суверенність України – насамперед здатність держави самостійно 

ухвалювати рішення з питань внутрішньої і зовнішньої  політики і так само їх 

реалізовувати. Головна функція – захист території, створення з цією метою  

оборонної стратегії та гідного забезпечення  утримання Збройних Сил України, 

охорони кордонів та громадян; захист економічних інтересів держави, 

збереження культури, мови, історичної пам’яті, дотримання її законів. Втрата 

хоч одного елементу веде до руйнації, асиміляції та зникнення. Питання лише в 

часі. Час – як випробування на міцність та життєздатність. Ми, українці, його 

пройшли сповна. Сьогодні потрібно відновити історичну справедливість. 

Виходячи із зазначеного та керуючись Законом України «Про правовий 

статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», 

ми, депутати Бережанської міської ради, звертаємося до Вас із пропозицією: 

- встановити днями проголошення української незалежності 22 січня 

1918 року як першу дату, з якої розпочався відлік історії сучасної України, а 24 

серпня 1991 року визначити як дату проголошення відновлення незалежності 

України; 

- зазначити у Конституції України, що правонаступність сучасної 

Української держави була започаткована ще в Руській державі з центром у 

Києві, продовжена Галицько-Волинським князівством, Великим князівством 

Литовським та Руським, Українською козацькою державою, Гетьманщиною, 

Українською Народною Республікою, Західно-Українською Народною 

Республікою, Карпатською Україною та Українською державою, відновлена 

Актом про відновлення Української Держави 30 червня 1941 року, що 

незалежна Україна постала як наслідок багатовікової національно-визвольної 

боротьби українців. 

Також просимо депутатів інших обласних рад України підтримати це 

звернення на пленарних засіданнях сесій рад. 

Дані факти є незаперечні і вказують на те, що українська держава існує 

понад 103 роки. Це дозволить об’єктивно висвітлити процес українського 

державотворення. Показати його безперервність та велич непоборного 

українського духу. Та віддати шану усім тим, хто поклав своє життя задля 

відновлення Української держави. 

 
Прийнято на XI сесії 

Бережанської міської ради  

восьмого скликання 

22 липня 2021 року 


