
ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ

ВІННИЦЬКА О КЛАСНА РАДА

Про звернення Вінницької обласної ради до голів депутатських фракцій 
та груп у Верховній Раді України, Президента України та Офісу Генерального  

прокурора щодо недопущення здійснення політичного переслідування  
лідера опозиції, п’ятого президента України

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з метою об’єднання зусиль заради захисту інтересів 
української держави, збереження демократії та свободи слова, Вінницька обласна 
рада

ВИРІШ ИЛА:

1. Направити звернення Вінницької обласної ради до голів депутатських 
фракцій та груп у Верховній Раді України, П резидента України та Офісу 
Генерального прокурора щодо недопущення здійснення політичного переслідування 
лідера опозиції, п ’ятого президента України згідно з додатком до цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення у спосіб, визначений чинним 
законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання 
корупції.

Голова обласної Ради В’ячеслав СОКОЛОВИЙ



Додаток
до ріш ення Вінницької 
обласної ради 
від М>

Про звернення Вінницької обласної ради до голів депутатських фракцій та груп 
у Верховній Раді України, Президента України та Офісу Генерального  

прокурора щодо недопущення здійснення політичного переслідування лідера
опозиції, п’ятого президента України

В умовах зростання зовніш ньої загрози, яка йде від Російської Федерації, 
українська влада раз-по-раз ініціює внутрішньополітичні протистояння. Тим самим, 
замість консолідації суспільства необачно і безвідповідально послаблює фронт 
протидії російській агресії.

Необгрунтоване та політично вмотивоване переслідування п ’ятого Президента 
України Петра Порош енка - 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 рятувався втечею від своїх громадян, а Російська 
Федерація використала цю ситуацію, як привід для вторгнення в Україну.

Ми, депутати В інницької обласної ради, застерігаємо Президента України - 
Володимира Зеленського від повторення подібних сценаріїв, які вигідні в першу 
чергу воротам України.

Ми закликаємо Президента України Володимира Зеленського стати 
державним діячем, який працює на Україну і для України, а не виключно в своїх 
вузькополітичних інтересах. Закликаємо також чітко визначити, хто є головним 
ворогом для незалежної України. І визнати, що це точно не Петро ГІорошенко, за 
президентства якого Україна отримала міжнародну підтримку, відродила українську 
армію та підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом та отримала безвіз.

Нинішнє переслідування політичних опонентів жодним чином не вирішить ані 
наявних 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 відмовитися від ідеї чергового розколу суспільства. 
Вимагаємо припинити переслідування п ’ятого Президента України Петра 
Порошенка та стати на захист інтересів української держави та наш их громадян. 
Ми, як представники місцевого самоврядування, готові допомагати в боротьбі з 
усіма реальними викликами, які стоять перед Україною, адже саме цього чекають 
українці першочергово.


