
 
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Ч О Т И Р Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
 

№ VIII/14/___        від __ лютого 2022 року 
 

Про звернення депутатів Збаразької міської ради  

до Верховної ради України, Президента України,  

Офісу генерального прокурора України, щодо  

недопущення здійснення політичного переслідування  

лідера опозиції,  п’ятого президента України 

Розглянувши пропозицію депутатів Політичної партії "Європейська 

Солідарність" у Збаразькій міській раді, відповідно до статті 43 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки та рекомендації 

постійної депутатської комісії Збаразької міської ради з питань з питань 

законності, правової політики, регламенту, місцевого самоврядування, 

підприємництва та прав споживачів, Збаразька міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Збаразької міської ради до Верховної 

ради України, Президента України, Офісу генерального прокурора України, 

щодо недопущення здійснення політичного переслідування лідера опозиції, 

п’ятого президента України (додається). 

2. Дане рішення і звернення надіслати до Верховної ради України, 

Президента України, Офісу генерального прокурора України для розгляду і 

вирішення порушених питань.  

3. Дане рішення і звернення оприлюднити на офіційному веб - сайті 

Збаразької міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Збаразької 

міської ради з питань бюджету. 

 

 

 Збаразький міський голова                                         Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 



 

ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ  

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ УКРАЇНИ 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Збаразької міської ради  

щодо недопущення здійснення політичного переслідування  

лідера опозиції,  п’ятого президента України 

 

В умовах зростання зовнішньої загрози, яка йде від Російської Федерації, 

українська влада раз-по-раз ініціює політичні переслідування.  Таким чином, 

замість консолідації суспільства необачно та невідповідально послаблює фронт 

протидії російської агресії. 

Необґрунтоване та політично вмотивоване політичне переслідування 

п’ятого президента України Петра Порошенка – це велика помилка Офісу 

президента, яка може вчергове поглибити розкол у суспільстві та призвести до 

незворотних наслідків. 

Подібний сценарій Україна уже переживала за часів колишнього 

очільника Віктора Януковича, який вважав найприйнятнішими інструментами 

боротьби з політичними опонентами – камери слідчих ізоляторів та в’язниці. 

Такі інструменти притаманні в першу чергу країнам, якими керують не 

демократи, а диктатори.   

Врешті – решт Віктор Янукович врятувався втечею від своїх громадян, а 

Російська Федерація використала цю ситуацію, як привід для вторгнення в 

Україну. 

Ми, депутати Збаразької міської ради, застерігаємо Президента України 

Володимира Зеленського від повторення подібних сценаріїв, які вигідні в 

першу чергу ворогам України.  

Ми закликаємо Президента України Володимира Зеленського стати 

державним діячем, який працює на Україну і для України, а не виключно в 

своїх вузько політичних інтересах. Закликаємо також чітко визначити хто є 

головним ворогом України. І визнати, що це точно не Петро Порошенко, за 



президенства якого Україна отримала міжнародну підтримку, відродила 

українську армію та підписала Угоду про Асоціацію з Європейським союзом та 

отримала безвіз. 

Нинішнє переслідування політичних опонентів жодним чином не 

вирішить наявних ані безпекових проблем, .які стоять перед Україною, ані 

економічних проблем, які непокоять кожного українця – від зростання цін на 

найнеобхідніше до високих комунальних платежів.  

Ми закликаємо центральну владу на чолі з Президентом України 

Володимиром Зеленським відмовитись від ідеї чергового розколу суспільства. 

Вимагаємо припинити переслідування п’ятого Президента України – Петра 

Порошенка та стати на захист інтересів Української держави та громадян. Ми, 

як представники місцевого самоврядування, готові допомагати в боротьбі з 

усіма реальними викликами, які стоять перед Україною, адже саме цього 

чекають українці позачергово.  

 

Прийнято на засіданні 14 сесії  

Збаразької міської ради  

VIII скликання 

18 лютого 2022 року  

м. Збараж 
 


