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Щодо розгляду запиту

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на отримання публічної  
інформації від 20.12.2020  (вх. № ПІ-Б-4725 від  21 грудня 2020 року) щодо надання 

інформації стосовно політичної партії «Велика Україна» та в межах компетенції 
повідомляє.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиного реєстру 

громадських формувань ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВЕЛИКА УКРАЇНА» (далі –
 Партія) зареєстрована Міністерством юстиції України 15 вересня 2006 року, 
місцезнаходження Партії: вулиця Кирилівська, 82,  офіс 256, м. Київ,               
Голова Партії - Кравчук Дмитро Олегович, Гекко Ігор Віталійович – представник.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 

обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом. 

Частиною першою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію – це 

прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 

знаходиться у його володінні. 
Згідно з додатком до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду 

України від 30 вересня 2013 року № 11 «Про практику застосування 

адміністративними судами положень Закону України від 13 січня 2011 року           

№ 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» ознакою публічної інформації, 
зокрема є: 

готовий продукт інформації, який отриманий або створений лише в процесі 
виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених 

чинним законодавством; 
заздалегідь відображена або задокументована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформація. 
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У разі відсутності в інформації перелічених ознак така інформація не 

належить до публічної. 
За запитуваними Вами критеріями інформація Міністерства юстиції України 

не створювалася і не зберігалася. 
Отже, відповідь на порушені у Запиті питання надається в порядку та строки, 

передбачені Законом України «Про звернення громадян». 
Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити 

те, що не передбачено законодавством. 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.
Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами) 
(далі – Положення), Мін’юст є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову 

політику, державну політику з питань банкрутства та використання електронного 

цифрового підпису, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень 

судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного 

стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних 

осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних 

осіб – підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації 
статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, 
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних 

агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних 

покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування 

державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і 
функціонування державної системи страхового фонду документації. 

Згідно з пунктами 8313, 8314, 8315 Положення Мін’юст здійснює відповідно до 

закону державну реєстрацію, зокрема, політичних партій; приймає рішення щодо 

невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, 
політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого 

структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого 

об’єднання громадян вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їх символіки»; здійснює контроль за додержанням 

політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту 

політичної партії, вживає визначених законом заходів у разі порушення 

політичними партіями Конституції та законів України, звертається до суду з 

поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або про 

заборону політичної партії. 
Міністерство юстиції України у випадках, передбачених законами, наділено 

повноваженнями перевірки лише стосовно дотримання вимог Конституції та 

законів України, статуту політичної партії при розгляді документів щодо державної 
реєстрації політичної партії, державної реєстрації символіки політичної партії, 
державної реєстрації змін про політичну партію, що містяться в Єдиному 
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державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань.
Також повідомляємо, що Міністерство юстиції України, згідно з Положенням, 

не веде статистичної та облікової звітності (кількості та переліку) щодо кількості 
структурних утворень політичних партій, зокрема кількості осередків політичної 
партії «Велика Україна». 

Принагідно зазначаємо, що відповідно до пункту 14 частини першої статті 1 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань» суб’єктом державної реєстрації, зокрема, 
структурних утворень політичних партій є відповідні територіальні органи 

Міністерства юстиції України.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про політичні партії в Україні»       

(далі – Закон1) політичні партії провадять свою діяльність відповідно до 

Конституції України, цього Закону, а також інших законів України та згідно з 

партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом порядку.
Втручання з боку органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність 

політичних партій та їх структурних утворень забороняється, за винятком випадків, 
передбачених Законом (стаття 4 Закону1). 

Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій визначені статтею 

5 Закону1. 

Частиною першою статті 23 Закону1 встановлено, що політичні партії 
припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або 

в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстрації в порядку, встановленому 

цим та іншими законами України.
Відповідно до частини першої статті 24 Закону1 у разі невиконання 

політичною партією вимоги частини сьомої статті 11 цього Закону, виявлення 

протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у 

поданих на реєстрацію документах, невисування політичною партією своїх 

кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України 

протягом десяти років орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися 

до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підстави 

для анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються.
Частиною сьомою статті 11 Закону1 встановлено, що політична партія 

протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в 

порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних організацій у більшості 
областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.

Станом на 28 грудня 2020 року Міністерство юстиції України не зверталося 

до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва.
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 випадку порушення вимог щодо створення і 
діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України, цим та іншими 

законами України. 
Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення діяльності 

політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних 
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організацій і первинних осередків та інших структурних утворень, передбачених 

статутом партії, припинення членства в політичній партії, а також прийняття 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських 

формувань, та його територіальними органами рішень про припинення політичної 
партії та її структурних утворень відповідно (стаття 21 Закону1). 

Крім того, відповідно до пунктів 3–5 Керівних принципів заборон і розпуску 

політичних партій, прийнятих Венеціанською комісією 10–11 грудня 1999 року, 
заборона або насильницький розпуск політичних партій може бути виправданий 

тільки в тому випадку, якщо ці партії проповідують насильство чи повалення 

демократичного конституційного ладу, тим самим підриваючи права і свободи, які 
гарантуються Конституцією. 

Згідно з пунктом 10 Пояснювального меморандуму до Керівних принципів 

заборони політичних партій і аналогічних заходів заборона або розпуск політичних 

партій можуть здійснюватися тоді, коли є конкретні докази, що партія займається 

діяльністю, яка несе загрозу демократії та основоположним свободам. 
Виявлення порушень Конституції та законів України у діяльності політичних 

партій здійснюється відповідними правоохоронними органами. 
Станом на 28 грудня 2020 року до Мін’юсту повідомлень щодо порушень 

чинного законодавства Партією від правоохоронних органів не надходило.
У разі надходження до Міністерства юстиції України доказових матеріалів 

про вчинення Партією дій, що є підставою для застосування до неї відповідних 

санкцій, Міністерство юстиції України звернеться до суду в порядку, 
встановленому чинним законодавством.  

Заступник Міністра
з питань державної реєстрації                                            Ольга ОНІЩУК

Олімпія Гуменюк 233 65 34

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно 

із законодавством.
                         


