
Бурштинська міська рада  

Сьоме демократичне скликання 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 
 

від ___________                    м. Бурштин                         №1761 
 

 

Про звернення Бурштинської міської  

ради Івано – Франківської області до 

Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України 

про суспільно – політичну ситуацію в 

країні 

 

Розглянувши   звернення голови Громадської організації «Бурштинське 

міське  об’єднання воїнів АТО» Кушніра В. З., керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

вирішила: 

 

 1. Підтримати звернення Бурштинської міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (додається). 

2. Рішення та текст звернення надіслати Президенту України 

Володимиру Зеленському, Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, 

Кабінету Міністрів України та оприлюднити на офіційному сайті міської ради. 

  

 

 

 

 

Міський голова                                                          Роксолана Джура  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення міської ради 

від________ №_____ 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

до Президента України,  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України про  суспільно – політичну ситуацію в країні 

 

Ми, депутати Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, 

представляючи інтереси громади м.Бурштин  та с.Вигівка, висловлюємо 

занепокоєння  щодо спроби через реалізацію так званої «формули Штайнмаєра» 

розміняти перспективи Української державності на примарний мир ціною 

приниження країною-агресором. 

Бурштинська міська рада Івано – Франківської області вважає, що в 

результаті реалізації "формули Штайнмаєра" Україна отримає саме 

легітимізацію та тривале консервування терористичних окупаційних 

адміністрацій в окремих районах Донецької і Луганської областей через 

проведення виборів та остаточно закріпить присутність представників 

терористичних окупаційних адміністрацій у владі на національному рівні. 

Заява Президента України Володимира Зеленського щодо погодження так 

званої «формули Штайнмаєра» та підписання її представником України в 

тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою  де-факто є капітуляцією 

перед Росією та легітимізацією терористів на Донбасі. Під формулюванням 

«формули Штайнмаєра» війна на Донбасі подається як внутрішньоукраїнський 

конфлікт, Росія перестає бути агресором, натомість стає одним із учасників 

мирних перемовин, а сьогоднішні терористи отримують великий шанс стати 

депутатами рад різних рівнів. Фактично Україна в обличчі найвищої влади 

виконує всі умови Путіна та терористів ОРДЛО. 

Звертаємось до Президента України, як гаранта державного суверенітету і 

територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав та  

свобод людини і громадянина, до Верховної Ради України  проявити  свій 

патріотизм, професіоналізм та державницьку  позицію і  не  допустити надання  

особливого статусу окупованим територіям, проводити вибори до місцевих рад 

тільки за повної деокупації зазначених територій,  не  розміняти  інтереси 

Держави на примарний мир, бо Україна – понад усе! 

Слава Україні! 

 

 

         Прийнято на 81 (позачерговій)сесії міської ради 

         VII демократичного скликання         

          ______ жовтня 2019 року             
 


