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Перевірка виконання Мої звернення

Номер звернення: Ш-5322 Рік: 2014 Перевірити

Номер звернення: Ш-5322 (2846325)

Зареєстровано: 17 Серпня 2014

Тема звернення: Проведення страйків, мітингів, голодувань

Відповідальний: Управління з питань внутрішньої політики та зв”язків з громадськістю [Коровіна Валентина
Іванівна]

Дата контролю: 1 Вересня 2014

Статус: В роботі

 Перегляд на інтерактивній карті

Текст звернення

Повідомляємо, що 18 серпня 2014 р. о 9 год. ранку почнеться і буде проводитися безстроково Ініціативною групою підприємців Майдану

(контактна особа - Юрій Шеляженко, тел. 097 317 93 26) акція протесту з вимогами припинити нищення малого і середнього бізнесу в

місті Києві, скасувати беззаконний наказ Департаменту розвитку промисловості та підприємництва КМДА № 12-з від 14.08.2014 р. та

скасувати беззаконні приписи про демонтаж об’єктів сезонної торгівлі на Майдані Незалежності під гаслами ”Руки геть від малого бізнесу”,

”Кличко, захисти підприємців”, ”Наказ № 12-з незаконний”, ”Чиновник, дав слово - тримай!”, ”Не чіпайте сезонну торгівлю”, ”Не крадіть у

киян морозиво та напої”, ”Порошенко обіцяв не душити бізнес!”, ” Не забирайте у людей робочі місця”, ”Воюйте з сепаратистами, а не з

підприємцями!”. Поширюватиметься листівка зі зверненням ініціативної групи під заголовком ”Влада прикарманила у підприємців

Майдану більш ніж 100 000 гривень і хоче обікрасти всіх на мільйони”. Зміст листівки, вимоги та гасла акції виголошуватимуться через

мегафон.

Місце проведення акції - Майдан Незалежності, м. Київ.

Орієнтовна кількість учасників акції - до 100 осіб.

Відповідно до статті 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і

демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

З урахуванням рішення Конституційного Суду України № 4-рп/2001 від 19.04.2001 р. та практики Європейського суду з прав людини

тривалість строків завчасного сповіщення має бути у розумних межах, зокрема, не має обмежуватися право громадян проводити мирні

зібрання з метою реагування на події, які неможливо було завчасно передбачити і які потребують негайного реагування.
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Будь першим поміж друзів, кому це сподобалось!Подобається! Поділитись

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КБУ «Контактний центр міста Києва 1551»

 

ГОЛОВНА ПРО НАС ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

http://map.1551.gov.ua/?id=%D0%A8-5322
https://1551.gov.ua/feedback/files/68674-8288eb462e80418e70a393d245a984ce.jpg
https://1551.gov.ua/rss/
https://1551.gov.ua/content/
https://1551.gov.ua/
https://1551.gov.ua/feedback/
https://1551.gov.ua/feedback/my/
https://1551.gov.ua/
https://1551.gov.ua/
https://1551.gov.ua/
https://1551.gov.ua/content/pro-kontaktniy-centr.html
https://1551.gov.ua/content/zvernennya-gromadyan.html
https://1551.gov.ua/content/konsultaciyniy-centr.html


18.8.2014 Звернення громадян

https://1551.gov.ua/feedback/check/?CallCode=%D0%A8-5322 2/2

Телефон: (044) 1551 (зі  стаціонарного); 205-73-37 (з мобільного) Розробник - ТОВ «Комп'ютерні  Інформаційні  Технологі ї»

http://www.kitsoft.kiev.ua/

