
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РАД А
Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б ЛАСТ І

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Т Р И Д Ц Я Т Ь  Ч Е Т В Е Р ТА  С Е С І Я

 РІШЕННЯ

№ VII/34/1                                                                           від 18.10.2019 року

Про звернення депутатів
Збаразької міської ради до
Президента України
з приводу недопущення
капітуляції та захисту
національних інтересів України

Розглянувши пропозицію депутатів Збаразької міської ради від ВО “Свобода” та

ВО  “Батьківщина”,  керуючись статтею  26  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні»,   міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти звернення депутатів Збаразької міської ради до Президента України,

Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів  України  з  приводу  недопущення

капітуляції та захисту національних інтересів України (додається).

2. Підтримати звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо продовження до

2025 року мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

3. Направити депутатське звернення за належністю для відповідного розгляду.

4.  Опублікувати  дане  рішення  разом  з  додатками  на  офіційному  веб-сайті

Збаразької міської ради.

5.  Контроль  за  виконанням  даного рішення покласти  на  секретаря  Збаразької

міської ради.

Міський голова                                                           Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



ТЕКСТ ЗВЕРНЕННЯ

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ

ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про звернення депутатів
Збаразької міської ради до
Президента України
з приводу недопущення
капітуляції та захисту
національних інтересів України

Ми,  депутати  Збаразької  міської  ради,  заявляємо  про  неприпустимість
проанонсованих  1  жовтня  2019  року  Президентом  України  Володимиром
Зеленським  заходів  з  відведення  сил  і  засобів  (особового  складу  та
спеціалістів окремих підрозділів, військових частин, зброї, бойової техніки,
спеціальних  і  транспортних  засобів,  засобів  зв’язку  та  телекомунікацій,
матеріально-технічних  засобів)  Збройних  Сил  України,  інших  утворених
відповідно  до  законів  України  військових  формувань  (Служби  безпеки
України,  Державної  служби  національного  зв’язку  та  захисту  інформації
України,  Національної  гвардії  України,  Державної  прикордонної  служби
України,  Управління  державної  охорони  України,  Державної  спеціальної
служби  транспорту),  правоохоронних  органів  спеціального  призначення,
Міністерства  внутрішніх  справ  України,  Національної  поліції  України,
розвідувальних  органів  України,  задіяних  до  здійснення  із  забезпечення
національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування  збройної  агресії
Російської  Федерації  у  Донецькій  і  Луганській  областях,  що  здійснює
Генеральний штаб Збройних Сил України.

Нагадуємо  Президентові  України  Володимирові  Зеленському  про  те,  що
цілями державної політики із забезпечення державного суверенітету України
на тимчасово  окупованих у  Донецькій  і  Луганській  областях  є  звільнення
тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  і  Луганській  областях  і
відновлення на цих територіях конституційного ладу. 

Наголошуємо,  що  факт  остаточного  виведення  та  повної  відсутності  всіх
збройних формувань Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях
у  порядку,  визначеному  Законом  України  “Про  особливості  державної
політики  із  забезпечення  державного  суверенітету  України  на  тимчасово
окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях”, встановлюється
Міністром оборони України та Міністром внутрішніх справ України шляхом
спільного  подання  Президентові  України,  який  виключно  на  цій  підставі
приймає відповідне рішення.



Лише  у  вказаному  порядку  може  стартувати  завершення  заходів  із
забезпечення  національної  безпеки  й  оборони,  відсічі  та  стримування
збройній  агресії  Російської  Федерації  в  Донецькій  і  Луганській  областях,
визначено окремими рішеннями Верховного Головнокомандувача Збройних
Сил України.

Підкреслюємо, що втручання будь-яких осіб, незалежно від посади, у тому
числі учасників різних тристоронніх контактних груп,  Міністра закордонних
справ України, керівників Офісу Президента України, в управління заходами
із  забезпечення  національної  безпеки  й  оборони,  відсічі  та  стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях не
допускається. 

Проанонсований  1  жовтня  2019  року  Президентом  України  Володимиром
Зеленським приклад успішного відведення військ на ділянці фактичної лінії
розмежування  сторін,  лінії  фронту,  що  проходить  в  околицях  Станиці-
Луганської  Луганської  області,  не  відповідає  дійсності,  оскільки
представники  окупаційної  адміністрації  Російської  Федерації  не  виконали
жодних вимог тристоронньої контактної групи, а життя та безпека жителів
вказаного населеного пункту перебувають під серйозною загрозою. 

Закликаємо Президента України Зеленського В.О., Міністра оборони України
Загороднюка В.О.,  начальника Генерального штабу Збройних Сил України
Хомчака Р.Б. захищали невіддільне суверенне право України на відновлення
та збереження її територіальної цілісності в межах міжнародного визнаного
державного кордону, включаючи територію Автономної Республіки Кримі і
міста Севастополь. 

Звернення  підтримане  на  пленарному  засіданні
тридцять  четвертої  сесії  Збаразької  міської  ради  VII
скликання 18 жовтня 2019 року
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