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Шановний Ігоре Володимировичу!
Рішенням Київської міської ради від 24.06.1999 р. № 317/418
необгрунтовано обмежено строк та форму завчасного сповіщення про мирні
збори в м. Києві, зокрема, встановлено строк не пізніше ніж за 10 днів до
проведення та письмову форму повідомлення про недержавні масові громадські
заходи у місті Києві.
Це рішення в його нинішньому вигляді є застарілим навіть з технічної
точки зору, оскільки унеможливлює такий зручний спосіб завчасного
сповіщення про мирні збори, мітинги, походи і демонстрації, як реєстрація
відповідного звернення за допомогою офіційного веб-сайту www.1551.gov.ua за
день-два до початку мирних зборів, що відповідає ст. 11 Європейської
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 39 Конституції
України, рішенню Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року № 4рп/2001.
Дане рішення відстало і від сучасних форм проведення мирних заходів.
Наприклад, в ньому не передбачено можливість проведення одиночних пікетів
та спонтанних масових зібрань, про які взагалі недоцільно вимагати завчасного
повідомлення. Жорсткі вимоги до віку організаторів, неперетину заходів у місці
й часі суперечать сучасним уявленням про діалог і співпрацю різноманітних
громадянських ініціатив, виховання громадянської культури з юності.
Крім того, у разі проведення малочисельних акцій, в яких беруть участь
не більш ніж 50 осіб, незрозуміло, навіщо владі дається на підготовку заходів
забезпечення порядку цілих 10 днів. Практика показує, що навіть у разі
завчасного сповіщення за день, а то і за кілька годин до початку акції
співробітники правоохоронних органів встигають зізвонитися з організаторами,
уточнити деталі акції та забезпечити порядок. Українці, в тому числі кияни, як
правило, є цивілізованими та культурними людьми, які з молоком матері
засвоюють неписані норми поведінки на мирних зібраннях народного віча,
вміють не вестися на провокації та припиняти їх. Навіть ризик можливих
витівок якогось провокатора, що його легко зможе закликати до порядку наряд
міліції у разі необхідності, не має бути причиною для обмеження права на
зібрання для більшості свідомих українців і встановлення знущальницьки
ускладненого порядку повідомлення про мирні зібрання замість
заохочувального до громадянської активності порядку, без затягнутих термінів
розгляду та у зручній і сучасній електронній формі.
Слід зазначити також, що, обмежуючи строки та форму завчасного
сповіщення про мирні зібрання, Київська міська рада вийшла за межі своїх
повноважень, оскільки п. 15 ч. 1 ст. 22 Закону України "Про столицю України 1

місто-герой Київ" надає Київській міській раді повноваження визначати лише
порядок організації та проведення, але не строк та форму повідомлення про
проведення масових заходів, тоді як статтею 19 Конституції України
передбачено, що органи місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України. Київська міська рада не може обмежувати таку форму та
строки, а може лише рекомендувати громадянам таку форму та строки, які
найбільш ефективно сприяють забезпеченню громадського порядку.
Народні зібрання в Україні, від історичного Майдану до буденних
мітингів, завжди були, є і будуть вищим виявом національної гідності
українців. Неприпустимо, якщо «українська» влада безпричинно утискає
гідність Української нації.
Прошу Вас, Ігоре Володимировичу, як депутата Київської міської ради,
ініціювати внесення наступних змін до Порядку організації та проведення в
Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного,
культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру,
встановленого рішенням Київської міської ради від 24.06.1999 р. № 317/418:
– викласти назву Порядку в такій редакції: «Порядок організації та
проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного,
релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого
характеру і рекомендації щодо форми та строків завчасного сповіщення про
такі заходи»;
– викласти пункт 1 Порядку в такій редакції: «Для проведення
недержавних масових заходів, за винятком проведення одиночних пікетів,
спонтанних масових зібрань у зв’язку з суспільно важливими подіями, на які
громадськість вважає за необхідне відреагувати негайно, чисельністю учасників
до 20 осіб, весіль та похоронних процесій (надалі - заходи), їх організаторам
рекомендується не пізніше ніж за 10 днів до проведення, або за одну добу до
проведення, якщо чисельність учасників акції не перевищує 50 осіб, подати
письмове або електронне повідомлення до виконавчого органу Київської
міської Ради, яке має бути невідкладно зареєстроване і заявнику має бути
повідомлено реєстраційний номер. У повідомленні зазначається мета, форма,
місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та
закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім'я організаторів,
місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення,
необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури.
Повідомлення підписується організатором або організаторами заходів»;
– виключити з пункту 2 Порядку слова «Організаторами заходів повинні
бути не менше трьох осіб», «віком не молодше 18 років»;
– у пункті 5 Порядку слова «У проведенні заходів може бути відмовлено
за таких умов» замінити на слова «Виконавчий орган Київської міської ради
може звертатися до суду з метою отримання його рішення щодо обмеження
проведення заходів за таких умов»; підпункт 5.1 виключити.
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