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Про розгляд не підтриманої 
електронної петиції

Виконавчими  органами  Кропивницької  міської  ради  не  підтриману
електронну петицію щодо заборони політичної партії “Опозиційна платформа
— За життя” розглянуто. 

Враховуючи те,  що електронна петиція не  набрала необхідної кількості
голосів  у  термін,  який  визначено  Статутом  територіальної  громади  міста
Кропивницького, затвердженим рішенням Міської ради міста Кропивницького
від 31.01.2019 року № 2303, та відповідно до норм стаття 23-1 Закону України
“Про  звернення  громадян” зазначену  електронну  петицію розглянуто як
звернення громадян. 

Відповідно до статті 2 Закону України “Про політичні партії в Україні”
(далі - Закон) політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне
об’єднання  громадян  -  прихильників  певної  загальнонаціональної  програми
суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню
політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах. 

Нормами частини 2 та 3 статті  5 Закону регламентовано,  що політичні
партії не можуть мати воєнізованих формувань.

Діяльність  політичної  партії  може  бути  заборонена  лише  за  рішенням
суду.

Слід  зазначити,  що  згідно  із  статтею  19  Конституції  України,  органи
державної  влади  та  органи  місцевого  самоврядування,  їх  посадові  особи
зобов'язані  діяти  лише  на  підставі,  в  межах  повноважень  та  у  спосіб,  що
передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 статті 21 Закону передбачено, що політична партія може бути
за  адміністративним  позовом  центрального  органу  виконавчої  влади,  що
реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань
громадян, інших громадських формувань заборонена в судовому порядку у 
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випадку  порушення  вимог  щодо  створення  і  діяльності  політичних  партій,
встановлених Конституцією України, цим та іншими законами України.

Відповідно до абзацу 2 пункту 1 Положення про Міністерство юстиції
України,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від  2 липня
2014 року № 228, (далі - Положення), Міністерство юстиції України є головним
органом  у  системі  центральних  органів  виконавчої  влади,  що  забезпечує,
зокрема,  правову  політику  з  питань  державної  реєстрації  юридичних  осіб,
громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи. 

Підпункт  83-15  пункту  4 Положення  передбачає,  що  Міністерство
юстиції  України,  відповідно  до  покладених  на  нього  завдань,  зокрема,
звертається  до  суду  з  позовом  та  бере  участь  у  справі  про  анулювання
реєстраційного свідоцтва політичної партії або про заборону політичної партії.
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