
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про політичне звернення депутатів Броварської 
міської ради до Президента України 

п. Ющенка Віктора Андрійовича 

Броварська міська рада, як законний представник інтересів територіальної 
громади міста Бровари, підтримуючи волевиявлення броварчан та керуючись 
ст. 38 та ст. 140 Конституції України, ст. 25 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", 

ВИРІШИЛА: 

1. Шдтримати політичне звернення депутатів Броварської міської ради до 
Президента України п. Ющенка Віктора Андрійовича (додається). 

2. Апарату ради направити політичне звернення депутатів Броварської 
міської ради Президенту України п. Ющенку Віктору Андрійовичу. 

Виконуючий обов'язки міського голови 

секретар ради 

м. Бровари 

від «І()>> ... 2008 року 
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ПОДАННЯ: 

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту, депутатської етики, 

діяльності засобів масової інформації 
та КОН1'ролю за виконанням рішень 
міської ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного 
відділу 
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Додаток 
до ріІПеНВJI Брова~ськоі 
~CЬKoi Р8ЩІ Ни ;ЖО -'1'1-1)5 
ВІД :l'O~..p .lW~. ~ 

Президенту Украіни 
n. Ющенку В.А. 

Політичне звернення 
депутатів Броварської .міськоїради V склuкання 

Шановний пане Президенте Украіни! 

Останнім ча~ом вся Україна стала свідком того, як Секретаріат 
Президент~ послІДОВНО працював на дискредитацію ідеї союзу НУ- НС та 
Б~Т, беЗПІДСТ~НО звинувачуючи Прем»єр - Міністра Юлію Тимошеmcо у 
ВСІХ МОЖЛИВИХ І неможливих гріхах. 

~~e оточення поставило собі за мету зрУЙНУВати демократичну 
КО8Л1ц1Ю та дискредитувати уряд' приносячи для цього в жертву 

демократичні перетворення в Украіні. Свідомо блокується прИЙllЯТrя 
важливих законів соціально - економічного спрямування, розкручується 
маховик інфляції, чиняться перепони будь - яким економічним ініціативам 
уряду, направленим на досягнення суттєвих позитивних зрушень в економіці 
країни. ми уповноважені заявити, що Ваш Секретаріат фактично розвалив 
Демократичну коаліцію і спровокував масштабну політичну кризу в Україні. 

Конфлікт політичних сил зайшов настільки далеко, що подальша його 
ескалація може призвести до незворотніх наслідків для українськоі держави. 
Через помилки тривають спроби вдатися до чергової авантюри. ми знаємо, 
що в регіони з Вашого Секретаріату надходить директиви про необхідність 
публічної підтримки місцевою владою прямого президентського правління. 
А це вже є порушенням основ Конституції Украіни і першим кроком до 
втягування країни в глобальний громадянський конфлікт. Мусимо 
Попередити Вас, пане Президенте, що народ подібних провокацій не 
підтримає. 

Фактично сьогодні розв»язана війна з Урядом, дискредитація чл~н~~ 
Кабінету Міністрів, блокування роботи парламенту, знище~ КОМІЦІІ, 
фактична відмова від боротьби з корупцією поставили КРаІНУ на межу 
катастрофи. . ... 

Разом з тим, ми сподіваємося, що Ви, Blкт~pe Анд~IИОВИЧУ, 
відмовитесь від особистих амбіцій, припините ескалацІЮ конфЛІКТУ. І, 



врешті - решт, ми вимагаємо негайного підписанНJI законів про 
престижність шахтарської праці, змін до бюджету, єдиної тарифної сітки та 
інших законів, ПРИЙНJIТИХ на сесії Верховної Ради України. 

Досить міНJIТИ парламенти, час уже зробити щось ДJIJI стабілізації 
ситуації в країні. 

Депутати Броварської міської ради: 





Подання 

в зв»язку з політичною ситуацією, що склалася в країні та загрозою 
розвалу коаліції у Верховній Раді України, просимо терміново провести 
позачергову 44 сесію міської ради, на якій розглянути питання «Про 

політичне звернення депутатів Броварської міської ради до Президента 
України п. Ющенка Віктора Андрійовича». 

з повагою, 

депутати Броварської міської 
ради 
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