
 

У К Р А Ї Н А 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

V  с е с і я  8  д е м о к р а т и ч н о г о  с к л и к а н н я  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 18 березня 2021 року №  62/2021  
м. Івано-Франківськ 

 
 

Про звернення районної ради 
щодо заборони діяльності  
антиукраїнських політичних партій в Україні 
 
 

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, районна рада 

вирішила: 

1. Схвалити звернення районної ради до Верховної Ради України та 
Міністерства юстиції України щодо заборони діяльності антиукраїнських 
політичних партій в Україні (додається). 

2. Рішення надіслати Верховній Раді України, Міністерству юстиції України 
та оприлюднити в засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
районної ради Л.Чекайло і постійну комісію районної ради з питань 
законності, регламенту, депутатської діяльності та етики, розвитку 
місцевого самоврядування та захисту прав людини (І.Федоришин).  

 
 
Голова районної ради                       Василь Попович  
 
 



Додаток до рішення 
Івано-Франківської  районної ради  
від 18.03.2021 № 62/2021 
“Про звернення районної ради 
щодо заборони діяльності  
антиукраїнських політичних  
партій в Україні” 

 
Верховній Раді України  
 
Міністерству юстиції України 

 
З В Е Р Н Е Н Н Я 

 
 На тридцятому році незалежності нашої держави українці і надалі ведуть 

боротьбу з російським колоніальним впливом у всіх сферах нашого життя. 
Завдяки Революції Гідності українська нація домоглася заборони 
антиукраїнських політичних сил – Комуністичної партії та Партії регіонів. 
Однак, і після Революції Україна змушена протистояти гібридній війні з 
російським окупантом. Окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних 
кордонах, є і внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи 
державотворення. Сьогодні мусимо завершити цю боротьбу.  

Ми, депутати Івано-Франківської районної ради, зважаючи на 
україноненависницьку діяльність Партії Шарія та партії “Опозиційна 
платформа – за життя”, вимагаємо підготувати та ухвалити законопроєкт і 
відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій 
“Опозиційна платформа - за життя” та “Партія Шарія” як таких, що відстоюють 
та активно просувають інтереси російського агресора. Аргументацією наших 
рішучих кроків у цій справі стала антиукраїнська діяльність цих політичних сил 
та їх керівників, зокрема:  

- голова політичної партії “Опозиційна платформа – за життя” Віктор 
Медведчук – фігурант Кримінального провадження за статтею 258, ч.5 – 
“фінансування тероризму”; 

- голова “Партії Шарія” Анатолій Шарій – в розшуку за підозрою у 
вчиненні злочину, визначеного статтею 111 Кримінального кодексу 
України “Державна зрада”.  
Ми рішуче прагнемо перемоги України в гібридній війні з московським 

окупантом. За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки. Вже 
сьогодні потрібно заборонити діяльність рупорів Кремля. Маніпулюючи 
нормами моралі, питаннями мови та “дружби з Російською федерацією” 
антиукраїнські політичні сили сприяють розколу Українського суспільства. 

Закликаємо Верховну Раду України якомога швидше розглянути та 
ухвалити законопроект “Про політичні партії”, який би унеможливив створення 
та функціонування політичних партій з антиукраїнською і антидержавницькою 
позицією. 



Українська держава та народні депутати проукраїнських політичних сил 
мають продемонструвати єдність нації та публічно підтвердити, що вони 
засуджують діяльність представників московського агресора в українському 
політичному просторі. Це рішення має задекларувати єдину та спільну позицію 
всіх проукраїнських сил Івано-Франківської районної ради та рад усіх рівнів. 

 
 Прийнято на п’ятій сесії 
Івано-Франківської районної ради 
восьмого демократичного скликання 
18 березня 2021 року  


