
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІI скликання 

V сесія 

(ІI засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 08 липня 2016 року          №296 

 

Про звернення депутатів Бережанської міської 

ради до Верховної Ради України  

  

 

Розглянувши звернення депутатів Бережанської міської ради, на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи 

пропозиції постійної комісії міської ради з місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту,  депутатської діяльності та етики, 

Бережанська міська рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради VІI скликання до 

Верховної Ради України щодо загрози проведення виборів на окупованих 

територіях Донецької і Луганської областей а також внесення змін до 

Конституції України з наданням особливого статусу для окремих районів 

цих областей (звернення додається). 

2. Доручити секретарю Бережанської міської ради Гончару П.В. направити 

рішення та звернення до Верховної Ради України для розгляду і вирішення 

порушених у зверненні питань. 

3. Звернення та рішення розмістити на офіційному сайті Бережанської 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 



 

ЗВЕРНЕННЯ БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ 

 ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  

 

Звертаємося до Вас через загрозу проведення виборів на окупованих 

територіях Донецької і Луганської областей, а також внесення змін до 

Конституції України з наданням особливого статусу для окремих районів цих 

областей. 

Оскільки Україна не має впливу на ці території, держава не спроможна 

провести там легітимні вибори та забезпечити права людей. Відтак, вибори в 

окупації призведуть до визнання повноважень та легітимізації окупаційної 

влади. Тому, першою чергою, Україна повинна визнати факт окупації Росією не 

лише Криму, але й частин Донецької та Луганської областей. 

Прийняттям закону про вибори на окупованих територіях депутати 

можуть власними руками підписатися під окупацією України. У цій ситуації 

Україна наближається до точки неповернення, коли доведеться вибирати — 

залишитися в залежності від Росії, провівши вибори під окупацією, і жити далі 

в чужому конфлікті чи подолати цю залежність, визнавши окупацію як свою 

слабкість та тимчасову неспроможність, проте далі самим визначати шлях 

повернення територій і порозуміння.  

Вибори на Донбасі потрібні. Однак на українському, а не окупованому 

Донбасі. Процес деокупації та відновлення довіри до української влади, який 

дозволить провести легітимні вибори, буде тривати не один рік. Однак, якщо 

зараз приймати швидкі та необдумані рішення, можна неминуче створити 

новий конфлікт, наслідком якого може бути втрата державності. Адже 

голосування за вибори на окупованих територіях зараз – це голосування за 

окупацію України. 

Також просимо утриматися від  надання будь-якого особливого статусу 

чи інших преференцій будь-яким окремим регіонам в Україні, оскільки всі 

українці і всі українські громади є рівними у своїх правах.  

Ми депутати Бережанської Міської Ради VII скликання звертаємося до 

Верховної Ради України з закликом не приймати жодних рішень щодо надання 

особливого статусу для окремих районів Донецької і Луганської областей та 

проведення на даних територіях виборів до завершення  процесу їх деокупації. 

 

Слава Україні! 

 

Прийнято на п’ятій сесії Бережанської міської 

ради сьомого скликання 

08 липня 2016 року  

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 

 

 


