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СЛІД ПЕРЕГЛЯНУТИ СТРОК І ФОРМУ
СПОВІЩЕННЯ ПРО МИРНІ ЗІБРАННЯ

Народні зібрання в Україні, від
історичного Майдану до буденних
мітингів, завжди були, є і будуть
вищим виявом національної гідності
українців. Столична влада не має ані
юридичного, ані морального права
безпричинно утискати гідність
Української нації.

Незважаючи на це, 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 деньдва 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
№ 4-рп/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 - місто-

Повідомлення про акцію протесту з вимогами припинити нищення малого і середнього бізнесу
в місті Києві 18.08.2014 р. було успішно зареєстровано через сайт контактного центру КМДА під
номером Ш-5322 за день до мирних зборів. Акція пройшла по плану, без ексцесів.
На жаль, у відповідь на
колективне звернення підприємців
надійшла відписка. Так і не скасували,
всупереч обіцянкам керівництва КМДА,
беззаконний наказ № 12-з департаменту
розвитку промисловості та підприємництва, яким у підприємців на рівному
місці відібрали більш ніж 100 тис. грн
тільки офіційних платежів, що схоже на
грабіж серед білого дня. Судячи з усього,
ринок літньої торгівлі нова київська
влада насилуватиме по-старому. Схема
полягає в тому, що спочатку
підприємцям дозволяють напівлегально
починати торгівлю, а потім активно та
непередбачувано розоряють їх
адміністративно-командними методами,
міліцейським тиском та іншим підлим
чиновницьким рекетерством, посилаючись на ті «порушення», які сама влада
запрограмувала у напівлегальному

режимі встановлення МАФів з метою
надурити, облапошити підприємців. З
особливим цинізмом ведеться брехлива
та брудна антиМАФівська кампанія на
телебаченні, в газетах, у соцмережах.
Людей переконують в тому, що ті самі
кіоски, де люди люблять влітку купувати
морозиво та напої, нібито всі (!)
незаконні, що намети “заважають ходити
по вулицях і перегороджують входи до
станцій метро”, що демонічні наливайки
“споюють народ пивом” (насправді
алкаші купують горілку в супермаркетах,
власники яких замовляють і оплачують
брехню про МАФи) і т. п. Щоб створити
предлог для розкулачування малих
підприємців, влада нерідко натравлює на
них дико озлоблених прикормлених
"активістів" (наприклад, агентуру міліції
та СБУ, кишенькові НДО), які явно
відпрацьовують замовлення та не

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.
Редакція газети "Правдошукач"
звертається до депутатів Київської міської
ради з проханням 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,
культурнопросвітницького, 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

слухають ніяких раціональних доводів.
Доводилося чути, що головорізи від
"Київблагоустрою", які займаються
демонтажем МАФів, ріжуть намети
ножами і, буває, погрожують порізати
підприємців у разі спротиву нищенню
майна. На тих, хто качає права, навіть з
адвокатом – міліція нахабно складає
адмінпротоколи, які розглядають «свої»
упереджені судді. Все це при тому, що
тисячі й тисячі гривень кожен підприємець платить тільки офіційно за кожен
МАФ, в тому числі внески пайової участі,
за вивіз сміття, за підключення до мереж
і так далі. Попри штучно роздуту власниками супермаркетів непопулярність
МАФів, щороку видаються дозволи на
літню торгівлю та майже одразу проплачуються гучні акції з їх знеславлення і під
цією димовою завісою розгортається
рекет жадібних чиновників.

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.

