Бережанська міська рада
Тернопільської області
VІI скликання
VІІІ сесія
(ІІ засідання)
РІШЕННЯ
від 15 березня 2017 року

№ 525

Про звернення депутатів Бережанської міської ради
Розглянувши запропоноване звернення, 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, постійної комісії міської ради з
питань освіти, науки, молоді, культури, спорту та туризму, Бережанська
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.

2.

3.

Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради Тернопільської
області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України про засудження силового розгону учасників блокади
торгівлі з окупованими територіями (звернення додається).
Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Захарківу О.М. направити рішення та звернення до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та
оприлюднити в засобах масової інформації.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову
Музичку В.Я.
Міський голова

МУЗИЧКА В.Я.

Президенту України
ПОРОШЕНКО П.О.
Голові Верховної Ради України
ПАРУБІЮ А.В.
Прем’єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В.Б.
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області про засудження силового
розгону учасників блокади торгівлі з окупованими територіями
Ми, депутати Бережанської міської ради, засуджуємо будь-які спроби силового розгону
учасників блокадних акцій на межі з тимчасово окупованими територіями окремих районів
Донецької та Луганської областей.
Блокада ветеранами війни на сході України торгівлі з окупованими територіями є
виявом справедливого супротиву людей внаслідок відсутності чіткої державної політики
стосовно тимчасово окупованих територій.
Неадекватні дії правоохоронних органів призводять не до вирішення кризової ситуації, а
навпаки до її загострення та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні.
Дані дії можуть призвести до суспільного вибуху і, як наслідок, призвести до
непередбачуваних наслідків для нашої країни, тому постає життєва необхідність пошуків
мирних шляхів вирішення проблеми в рамках правових інституцій України.
Усвідомлюючи ті виклики, які сьогодні постали перед Україною, ми, депутати
Бережанської міської ради, як представники інтересів громади міста не можемо стояти
осторонь даної ситуації та звертаємося до:
–
–
–

Президента України з вимогою:
не допустити будь-яких спроб силового розгону учасників блокадних акцій на межі з
окупованими територіями та припинити кримінальні переслідування щодо них;
невідкладно винести на розгляд Верховної Ради України питання про звільнення Арсена
Авакова з посади Міністра внутрішніх справ та Василя Грицака з посади голови Служби
Безпеки України;
звільнити із займаних посад заступника голови Національної поліції України В’ячеслава
Аброськіна та Першого заступника Голови СБУ, керівника Антитерористичного центру
при Службі Безпеки України Віталія Малікова.

–

Верховної Ради України з вимогою:
прийняти необхідні законодавчі акти, у яких чітко визначити правовий статус тимчасово
окупованих територій;
створити у Верховній Раді України Тимчасові слідчі комісії з розслідування:
1.
Фактів силового розгону учасників торгівельної блокади 13 березня 2017 року.
2.
Законності надання дозволів на оптове постачання продукції з окупованого
Донбасу на територію України.

-

Кабінету Міністрів України з вимогою:
Здійснити вичерпні заходи щодо унеможливлення фінансування ворога з кишені
українців шляхом заборони торгівлі російськими товарами на території України.

–

Також незмінною є вимога щодо вжиття вичерпних заходів для звільнення усіх наших
полонених.
Прийнято на восьмій сесії Бережанської міської ради сьомого
скликання 15 березня 2017 року
Міський голова

МУЗИЧКА В. Я.

