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Про зверненця
щодо заборони дiяльностi

Бучанськоi районноi ради
антиукраiнських полiтичних партiй

Керуючись Законом УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>,
Бучанська районна рада КиТвськоi областi

ВИРIшИЛА:

1. Схвалити звернення ло Президента Украiни, Голови ВерховноТ Ради
Украiни, Секретаря ради нацiональноi безпеки i оборони Украiни щодо
заборони дiяльностi антиукраТнськоi полiтичноI партii - <Партiя Шарiя>
(лодастъся).

2, Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю
районноТ ради з питань регламенту, етики, законностi, контролю за
виконанням рiшень районноТ ради, рад територiалгIьних громад та
депутатськоТ дiяльностi.,'

Го;Iова ради ндрiй НАГРЕБВJIЪНИЙ

м. КиТв
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Президенту УкраТни
В олодимиру Зеленському

Головi Верховноi Ради Украiни
Щмитру Разумкову

Секретарю ради
нацiональноТ безпеки i оборони УкраТни

Олексiю Щанiлову

Звернення БучанськоТ районноi ради
щодо заборони дiяльностi антиукраiнськоi полiтичноi партiТ

<Партiя Шарiя>

На тридцятому poui незалежностi нашоТ держави украiнцi все ще змушенi

позбуватися колонiального минулого та росiйського впливу у Bcix сферах

нашого }киття. Революцiя Гiдностi призвела до заборони промосковських

антиукратнських партiй - Комунiстичнот партiт та Партiт регiонiв. Однак, i пiсля

революцiт Укратна змушена протистояти гiбриднiй вiйнi з росiйським впливом.

OKpiM боротьби, що ведеться за cyBepeHiTeT на схiдних кордонах, с i внутрiшнiй

uopo., який розхитус ситуацiю та пiдточуе основи державотворення. Названi

партiт мiмiкрували i з'явилися пiд iншими назвами.

сьогоднi с шанс успiшно завершити цю боротьбу. Тож просимо вас

пiдготувати та ухвалити законогIроскт i вiдповiднi регу.тrяторнi акти, якi б

заборонили фактичну дiяльнiсть партiт <партiя Шарiя> як такоi, що вiдстоюс та

активно просувають iнтереси росiйського агресора.

За проросiйськими полiтиками завжди йдуть росiйськi танки. Щоб не

допустиТи цього, нам необхiдно вже сьогоднi заборонити дiяльнiсть рупорiв
Краиля. Члени вищезазначеноi полiтичноТ партiТ свосю дiяльнiстю вiдверто

заграють з кратною агресором Росiйською Федерацiю, що несе велику загрозу

для економiчного, полiтичного, соцiального життя Украiнськоi держави, а

головне укратнським громадянам. Манiпулюючи нормами моралi, питаннями

мови та (дружби з Росiйською федерацiею> сприяють розколу Укратнського

суспiльства.
I-{i рiшучi кроки необхiднi для перемоги нацiональних iHTepeciB УкраIни в

гiбриднiй вiйнi з московським окупантом.
УкраТнська держава та народнi депутати проукраТнських полlтичних сил

мають продемонструвати однозначну позицiю та публiчно пiдтвердити, що вони

засуджують дiяльнiсть представникiв росiйського агресора в украiнському
полiтичному просторi. I-{e рiшення мае задекларувати сдину та спiльну позицiю

Bcix проукраТнських сил, якi знаходяться в Бучанськiй районнiй радi та радах ycix
piBHiB.

i
Заступrrик голови patioHHoi радlл . :'.,'-, , - _ _

_-zz
--"-/'-/'/

Володимир ЩУБАС


