
 

 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 15.04.2022 № 8/28-1 
         м.Покровськ 

 

 

 

Про схвалення звернення Покровської міської ради 

Донецької області 8 скликання  

до Міністерства юстиції України 

щодо ліквідації проросійської політичної партії 

 

 

 Відповідно до Конституції України, Законів України «Про правовий режим 

воєнного стану», «Про політичні партії», «Про статус депутатів місцевих рад»  

Указу Президента №153/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 18 березня 2022 року «Щодо призупинення діяльності окремих 

політичних партій», ст.101 Регламенту Покровської міської ради Донецької області 

8-го скликання від 18.12.2021 № 8/1-28,  керуючись ст.26 Закону України від 

21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), 

міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Ухвалити звернення до Міністерства юстиції України щодо ліквідації 

проросійської політичної партії (додається). 

2. Доручити секретарю Покровської міської ради Наталії Іваньо підписати 

звернення від імені депутатів Покровської міської ради та направити до 

Міністерства юстиції України. 

3.Управлінню інформаційної та внутрішньої політики (Клименко) 

оприлюднити звернення на офіційному сайті Покровської міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності, 

забезпечення громадського порядку, дотримання законності захисту прав, свобод і 

законних інтересів (Тришкін).  

 

 

Міський голова                                                                      Руслан ТРЕБУШКІН 

    

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 15.04.2022 № 8/28-1 

 
Міністерство юстиції України  

      вул. Архітектора Городецького, буд. 13,  

м. Київ, 01001 

      

 

Звернення депутатів Покровської міської ради 

щодо ліквідації проросійської політичної партії 

 

Ми, депутати Покровської міської ради, звертаємось вжити заходів щодо заборони 

діяльності проросійських політичних партій. 

Ураховуючи пряму військову агресію з боку Російської Федерації, зважаючи на 

антиукраїнську політичну та організаційну діяльність, пропаганду війни, публічні заяви та 

заклики до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, реальні загрози 

порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, а також 

дії, спрямовані на незаконне захоплення державної влади, демонстрацію проявів 

колабораціонізму, насильства, зважаючи на програмні та статутні цілі, що містять 

антиукраїнську позицію, поширення відомостей про виправдовування, визнання 

правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, з метою 

забезпечення національної безпеки та громадського порядку в період дії в Україні 

правового режиму воєнного стану, запровадженого Указом Президента України від 24 

лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 

2102–IX, ураховуючи вимоги законів України «Про правовий режим воєнного стану», 

«Про політичні партії», враховуючи рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 18 березня 2022 року «Щодо призупинення діяльності окремих 

політичних партій», введеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2022 

року№ 153/2022, а також вважаючи на відсутність дій з боку депутатів, які входять до 

складу депутатської фракції «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» Покровської 

міської ради Донецької області, які свідчили б про прийняття депутатами, які входять до 

складу цієї фракції, рішення про розпуск депутатської фракції, відповідно до ст. 101 

Регламенту Покровської міської ради Донецької області 8-го скликання, затвердженого 

рішенням Покровської міської ради Донецької області від 18.12.2020 № 8/1-28. Керуючись 

статтею 37 Конституції України визначено, що «Утворення й діяльність політичних партій 

та громадських організацій, програмні цілі, або дії яких спрямовані на ліквідацію 

незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення 

суверенітету й територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення 

державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, посягання на права й свободи людини, здоров'я населення, 

забороняються», приймаючи до уваги, що вжиття заходів щодо заборони діяльності 

політичних партій в Україні відноситься до повноважень Міністерства юстиції України. 

Покровська міська рада Донецької області просить Міністерство юстиції України 

вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності в 

Україні політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» (код ЄДРПОУ 

21709375), діяльність якої спрямована на ліквідацію незалежності України, порушення її 

суверенітету та територіальної цілісності. 

 

За підтримки 28 депутатів Покровської міської ради 

 

 

Секретар міської ради       Наталія ІВАНЬО 

 

 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/z960254k?ed=2014_03_02&an=825952


АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проєкту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

 

 

Про схвалення звернення Покровської міської ради 

Донецької області 8 скликання  

до Міністерства юстиції України 

щодо ліквідації проросійської політичної партії 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: відділом забезпечення діяльності міської ради 

 

В.о. начальника відділу                 О.Прокопенкова 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради  

та її виконавчих органів                                                                     В.Пишна 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань місцевого  

самоврядування, гласності та  

депутатської діяльності, забезпечення  

громадського порядку, дотримання законності,  

охорони прав, свобод та законних інтересів            Д.Тришкін 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                               Н.Іваньо  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


