
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХІ сесія 

(ІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 22 листопада 2013 року         № 766 
 

 

Про заяву депутатів 

Бережанської міської ради  

 

Розглянувши звернення депутатів Бережанської міської ради, на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська міська 

рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти заяву депутатів Бережанської міської ради VI скликання «Про 

недопущення зриву підписання  Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом». (заява додається). 

2. Доручити секретарю Бережанської міської ради Гончару П.В. заяву та 

рішення опублікувати у районних засобах масової інформації та 

розмістити на офіційному сайті Бережанської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВА 

депутатів Бережанської міської ради 

Про недопущення зриву підписання  Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом 
 

Ми, депутати Бережанської міської ради, висловлюючи волю жителів м. 

Бережани сіл Лісники та Рай, звертаємося до керівників держави у найкоротші 

терміни здійснити кроки, які б підтвердили прагнення України дотримуватись 

положень про асоціацію із Європейським союзом, включаючи повагу до 

принципів демократії, прав людини, фундаментальних свобод та верховенства 

права. 

Ми вимагаємо від Президента України та Голови Верховної Ради 

України:  
1. Зважено підійти до ситуації та врахувати волю переважної більшості 

українців. 

2. Не потурати примхам східних сусідів та невідкладно прийняти закони, які 

дозволять на Третьому саміті Східного партнерства у Вільнюсі 28-29 

листопада 2013 року підписати Угоду про асоціацію. 

3. У зв’язку із незаконним рішенням Кабінету Міністрів «Про призупинення 

підготовчих заходів для підписання Україною Угоди про асоціацію з 

Європейським союзом» відправити Прем’єр-міністра України Азарова 

М.Я. у відставку, у зв’язку з  порушенням Закону України «Про основні 

засади внутрішньої і зовнішньої політики України». 

Зрив підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом ми розцінюємо 

як зраду національних інтересів України.  

Звертаємось до  громадян міста усіма способами підтримувати та сприяти 

європейському курсу України. 

 

Слава Україні ! 

Героям Слава ! 
 

 

 

Прийнято на двадцять першій сесії 

Бережанської міської ради шостого скликання 

22 листопада 2013 року 

 


