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ЗБ А РА ЗЬ КА  М І С Ь КА  РАД А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С КЛ ИКА ННЯ  

Ч Е ТВ Е Р ТА  СЕ С І Я  

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/4/2                       від 27 січня 2021 року 

 

Про звернення депутатів Збаразької міської 

ради до Головного управління Національної 

поліції в Тернопільській області, 

Тернопільської обласної прокуратури, 

Управління служби безпеки в 

Тернопільській області та Тернопільського 

обласного управління лісового та 

мисливського господарства 

 

 Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

«Про статус депутатів місцевих рад», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Схвалити звернення депутатів Збаразької міської ради до Головного 

управління Національної поліції в Тернопільській області, Тернопільської 

обласної прокуратури, Управління служби безпеки в Тернопільській області та 

Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства 

(додаток 1). 

2. Рішення надіслати до Головного управління Національної поліції в 

Тернопільській області, Тернопільської обласної прокуратури, Управління 

служби безпеки в Тернопільській області та Тернопільського обласного 

управління лісового та мисливського господарства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Збаразької міської 

ради Романа НАПОВАНЦЯ. 

 

 

 

Голова міської ради     Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
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Додаток 1 

до рішення Збаразької міської ради 

№VIII/4/2 від«27» січня 2021 р 
 

Головне управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області 

 

Тернопільська обласна 

прокуратура 

 

Управління служби безпеки в 

Тернопільській області 

 

Тернопільське обласне 

управління лісового та 

мисливського господарства 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Збаразької міської ради VІII скликання до Головного 

управління Національної поліції в Тернопільській області, Тернопільської 

обласної прокуратури, Управління служби безпеки в Тернопільській області 

та Тернопільського обласного управління лісового та мисливського 

господарства 

 

 Ми, депутати Збаразької міської ради, просимо перевірити інформацію, 

поширену у соціальній мережі Facebook (https://cutt.ly/Ckq9nwH2) про ймовірне 

незаконне полювання 9 січня 2021 року в угіддях державного підприємства 

«Кременецьке лісове господарство» поблизу села Шимківці, що знаходиться на 

території Збаразької міської ради.  

 Публікація про участь у відстрілі козуль першої особи територіальної громади – 

міського голови Романа Полікровського, а також заступників Збаразького міського 

голови Андрія Синчишина та Володимира Богайчука, депутата міської ради Юрія 

Дмитришина – керівника МКП «Добробут», депутата міської ради Ігоря Дмитришина 

– керівника міського комунального ринку «Оболоння», Ігоря Богайчука – керівника МКП 

«Збараж» та інших осіб викликала широкий суспільний резонанс та запит жителів 

громади на підтвердження чи спростування цього факту. 

 Враховуючи, що у згаданій публікації та багатьох інших, від цього анонімного 

користувача, неодноразово звучали образи на основі релігійної приналежності міського 

голови Збаража Романа Полікровського, що підлягає під статтю 161 Кримінального 

Кодексу України, просимо встановити анонімного автора та притягнути його до 
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передбаченої законом відповідальності за умисні дії, спрямовані на розпалювання 

міжрелігійної ворожнечі. 

 Ми, як представники інтересів громади, просимо здійснити перевірку інформації 

про можливе браконьєрство та участь у ній представників влади чи спростування 

цього факту. 

 За умови підтвердження факту незаконного полювання притягнути винних осіб 

до відповідальності у відповідності до чинного законодавства України; в разі 

непідтвердження вжити заходів до блокування відповідного акаунту в соцмережах та 

притягнення до відповідальності осіб причетних до поширення неправдивої інформації. 

 

ПРИЙНЯТО НА ЧЕТВЕРТІЙ СЕСІЇ 

 ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

VIІI СКЛИКАННЯ 27.01.2021. 


