
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СЕСІЯ, VIII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від “ 29 ”  квітня 2021 р.                  м. Стрий                                          №  290

Про підтримку звернення
До Центральної виборчої комісії
стосовно виборів на ОВО №50 та №87

Розглянувши звернення депутатів фракції ПП «Європейська Солідарність» 
у Стрийській міській раді стосовно виборів на ОВО №50 та №87, керуючись  
Конституцією України, статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» та Регламентом Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
області VIІI скликання, Стрийська міська рада вирішила:

1. Підтримати звернення депутатів фракції ПП «Європейська 
Солідарність» у Стрийській міській раді до Центральної виборчої 
комісії стосовно виборів на одномандатних виборчих округах №50 та 
№87(додається).

2. Звернення депутатів направити до Центральної виборчої комісії.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради 

М.Берника.

Міський голова                                                             Олег КАНІВЕЦЬ



Звернення депутатів фракції ПП «Європейська Солідарність» у 
Стрийській міській радідо Центральної виборчої комісії щодо виборів на 

ОВО №50 та №87

В Україні відбувається безпрецедентний наступ на основні інститути 
свободи та демократії, про що яскраво свідчать вибори народних депутатів на 
ОВО №50 та №87.

Вперше за багато років держава не здатна забезпечити та гарантувати 
вільне волевиявлення громадян під час виборів.

Застосування адмінресурсу, як і підкуп виборців – це замах на 
демократію, на підвалини конституційного ладу України. Водночас – це загроза 
узурпації влади і повернення до часів Януковича. Це тривожний дзвінок для 
усіх, що в нашій державі нівелюється саме поняття –  демократичний вибір.

Водночас ми бачимо ескалацію на фронті, стягування військ противника 
до наших кордонів  і усвідомлюємо,  що  Російська Федерація не зупиниться у 
своїх імперських амбіціях.  

Сценарій агресора відомий: послабити державу зсередини, щоб посилити 
свій вплив та контроль за нашою країною.

Ми не можемо спостерігати за поверненням свавілля часів Януковича і 
його методів. Ми не будемо бездіяльно спостерігати, як відбувається замах на 
демократію в Україні під час підготовки нападу на нашу країну.

Ми, депутати Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
області, заявляємо про рішучу незгоду з нехтуванням закону, демократичних 
традицій і цінностей під час виборчого процесу.

З повагою, депутати фракції 
ПП «Європейська Солідарність» 
у Стрийській міській раді 

Підтримано рішеннямVІІ сесії
VIІI демократичного скликання

Стрийської міської ради
Стрийського району

від  29 квітня 2021 № 290


