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Про підтримку  звернень  

Тернопільської обласної ради  

 
Відповідно до ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про звернення громадян», Указу 

Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації 

та гарантування конституційного права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування», враховуючи рішення сесій 

Тернопільської обласної ради    та пропозицій постійної комісії  з питань 

економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням 

комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту 

прав споживачів та туризму, місцевого самоврядування, законності, 

правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики( протокол №20 

від 17.09.2021р.) та   з питань з питань освіти, молоді і спорту, культури, 

охорони здоров’я та соціальних питань (протокол №17  від 04.10.2021 року), 

сесія Бережанської міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати звернення депутатів Тернопільської обласної ради, а саме: 

1.1. до  Президента України Зеленського Володимира Олександровича, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої 

комісії та Офісу  Генерального прокурора щодо припинення порушень 

виборчого законодавства на проміжних виборах народних депутатів 

28.03.2021 року в одномандатному виборчому окрузі №87,  прийняте на сесії 

Тернопільської обласної ради  18.08.2021р. рішення №201; 

1.2. до Президента України Зеленського Володимира Олександровича 

щодо позбавлення  громадянства України незаконно обраного народного 

депутата України Аксьонова Андрія Анатолійовича, прийняте на сесії 

Тернопільської обласної ради  18.08.2021р. рішення №209; 



1.3. до Президента України Зеленського Володимира Олександровича, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, місцевих державних 

адміністрацій  щодо захисту української мови, прийняте на сесії 

Тернопільської обласної ради  18.08.2021р. рішення №206; 

1.4. до Президента України Зеленського Володимира Олександровича, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності 

ухвалення закону з наданням об’єктивної політичної і правової оцінки 

насильного переселення у 1944-1951 роках українського населення з території 

сучасної Польщі як депортації за національною ознакою, а також надання 

постраждалим статусу депортованих осіб, прийняте на сесії Тернопільської 

обласної ради  18.08.2021р. рішення №210; 

1.5. до Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О., народних 

депутатів України щодо підтримки проекту Постанови Верховної ради 

України «Про відзначення 80-річчя створення Української Повстанської 

Армії»(реєстраційний номер 5721 від 01 липня 2021 року), прийняте на сесії 

Тернопільської обласної ради  18.08.2021р. рішення №211; 

1.6.  до Президента України Зеленського Володимира Олександровича, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо повернення до 

спрощеного механізму призначення населенню субсидій на житлово-

комунальні  послуги, прийняте на сесії Тернопільської обласної ради  

18.08.2021р. рішення №202. 

2. Підтримати електронну петицію «Поверніть газові мережі громаді» 

щодо ініціювання передачі газорозподільних мереж,  які  розташовані в межах 

Тернопільської області, з державної власності до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, яке прийняте 

на сесії Тернопільської обласної ради  18.08.2021р. рішення №198. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря міської 

ради Загнійну І.В. 
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