
 

Бережанська міська рада 

VIII скликання 

XI сесія 

 

 

РІШЕННЯ 

м. Бережани 

 

22 липня  2021 року                                                                        ПРОЕКТ № 357 

Про звернення депутатів Бережанської міської ради  

щодо недопущення знищення української мови на 

телебаченні, в пресі, рекламі та політичній агітації 

  

Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", враховуючи рішення Тернопільської районної ради №181 від 

30.06.2021 року «Про звернення депутатів Тернопільської районної ради  щодо 

недопущення знищення української мови на телебаченні, в пресі, рекламі та 

політичній агітації 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 та Верховної Ради України щодо недопущення знищення 

української мови на телебаченні, в пресі, рекламі та політичній агітації 

(додається). 

2. Направити звернення депутатів Бережанської міської ради до 

Президента України, Верховної Ради 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 
 

Звернення  

депутатів Бережанської міської ради 

до Президента України та Верховної Ради України 

щодо недопущення знищення української мови на телебаченні, в пресі, 

рекламі та політичній агітації 
 

Народні депутати з монобільшості намагаються у незаконний спосіб 

скасувати норму про українську мову трансляції телесеріалів, реклами і 

політичної агітації. Саме це прописано в законопроєктах  5554 та 5554-1, які 

зусиллями представників монобільшості та інших політичних сил включили до 

порядку денного на розгляд Парламенту.  

За це голосували окремі народні обранці монобільшості від 

Тернопільщини.  

Варто нагадати, що ухвалення у 2019 році довгоочікуваного закону про 

мову дозволило зупинити московську мовну експансію. Процес формування 

цілісного українського мовно-культурного простору має незаперечну суспільну 

підтримку і вирішальне значення для національної безпеки України. Проте 

сьогодні окремі представники «Слуги народу», такі як Бужанський та інші,  

розгорнули наступ на українську мову, бо законопроєкти 5554, 5554-1 зривають 

набуття чинності норми закону про українську мову демонстрування фільмів, 

нав’язуючи далі демонстрування російськомовних серіалів. 

Водночас, влада також намагається у винесений на друге читання 

законопроєкт 4107 запхати правки, якими українське телебачення взагалі 

виводиться з під дії закону про мову. Це стосується і мови демонстрації 

фільмів, і мови телереклами, і мови передвиборчої агітації. Можливо готується 

якась російська партія, яка буде агітувати тільки по-російськи. На словах 

борючись з олігархами влада спільно з ними допомагає агресору русифікувати 

наше телебачення, наше інформаційне поле. 

Ми, депутати Бережанської міської  ради, підтримуємо заяву українських 

кінематографістів, акторів, режисерів, звернення представників української 

телеіндустрії і членів громадських організацій зокрема, Світового конгресу 

українців, які закликають владу припинити ганебний наступ на мову. 

Медіапростір є одним із головних полів битви в російській гібридній війні 

проти України, яка є перш за все війною за ідентичність. Саме тому Росія і 

проросійський олігархат завжди особливі зусилля спрямовували саме на 

русифікацію засобів масової інформації. Ми закликаємо народних депутатів, 

які мають відповідальність перед українським народом, не підтримувати цей 

російсько-олігархічний заколот, цей російський путч в Україні. 

Згадані поправки не лише небезпечні, вони незаконні. Ми не дозволимо 

відбутися реваншу «руского міра». Українці чинитимуть опір! 

У зв'язку з цим, ми, депутати Бережанської міської  ради, заявляємо: 

1. Спроба зірвати вступ у дію з 16 липня норми закону про 

демонстрування фільмів українською мовою є актом підтримки російської 



гібридної агресії проти України. За цією спробою стоїть змова проросійських 

олігархів – власників окремих телеканалів, які особисто багато років 

займаються русифікацією українського телеефіру.  

Кожен депутат, який підтримає ці русифікаторські законопроєкти, відверто 

стане на бік Кремля. Жодні вказівки згори чи партійна дисципліна не можуть 

виправдати зраду національних інтересів.  

2. Засилля російськомовної преси в Україні є штучним і неприйнятним. 

Лише вимога до друкованих видань мати україномовну версію здатна нарешті 

покласти край цьому засиллю. Твердження, що закон про мову зобов’язує 

газети і журнали друкувати «додаткову» версію українською мовою й нести 

додаткові видатки, є маніпуляцією. Навпаки, всеукраїнські видання зможуть 

виходити або лише українською мовою, або, за власним бажанням, друкувати 

тиражі ще й іншими мовами. А заяви, що українці не купуватимуть пресу 

українською мовою – така ж нісенітниця, як і поширені свого часу вигадки, що 

українці через українську мову не ходитимуть до кінотеатрів, не слухатимуть 

радіо чи не відвідуватимуть магазинів.  

Відтак, ми вимагаємо: 

 Президента України і Верховну Раду України – дати нарешті спокій 

закону про мову; 

 народних депутатів незалежно від партійної приналежності – усвідомити 

персональну відповідальність за майбутнє країни і не голосувати за 

русифікаторські законопроекти. 

 
Прийнято на XI сесії 

Бережанської міської ради  

восьмого скликання 

22 липня 2021 року 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


